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4 Duitsland en de holocaust 

Historicus Jörg Friedrich ontleedt het haperende Duitse 

herinneringsvermogen. "Het Duitse volk voelde zich na de 

oorlog eensgezind slachtoffer. Slachtoffer van Hitler, slachtoffer 

van de geallieerden, slachtoffer van de oorlog. Meer dan vier 

miljoen mannen waren gesneuveld. Al met al was men genoeg 

gestraft. Men hoefde nu niet ook nog slachtoffer te worden van 

de democratische zuiveringswoede. " 

"Het is moeilijk om in de huidige verzorgingsstaat, die zijn naam 

ontleent aan het zeer uitgewerkte stelsel van voorzieningen en 

zorginstellingen, ook voor die groepen die voorheen aan het 

eigen lot werden overgelaten nog onbehartigde belangen te 

vinden. Kortom, aan hulpverleners, pleitbezorgers en 

zaakwaarnemers geen gebrek. Desondanks kan ook nu nog een 

hele lijst van dergelijke personen aangelegd worden." Een 

beschouwing van socioloog Kees Schuyt over hedendaagse 

bureaucratische onverschilligheid. 
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24 Het liat aan 
de senent 

Marianne van den 

Boomen verdiept zich in de 

gedachtenwereld van de 

media-geneticus Hans 

Galjaard. Volgens hem liggen 

" in het DNA de grenzen van 

de individuele ontplooiings

mogelijkheden besloten: als 

iets er niet inzit, zal het er 

ook niet uitkomen, wat je 

ook doet op sociaal vlak. 

Erger nog: als je mensen 

opjaagt met allerlei sociale 

compensatieprogramma's, 

maar het zit er gewoon niet 

in, dan worden ze erg 

rongel u kkig." 
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Vijftig jaar na dato heeft de Duitse natie haar verantwoordelijkheid voor de holocaust 

nog altijd niet verwerkt. Wat zijn de oorzaken van dit collectieve geheugenverlies? Een 

ontnuchterende analyse van een democratische vergetelheidsroes die een halve eeuw 

duurde. 

Jörg Friedrich 

Hoe de nazi's 
democraten werden 

'De wereldgeschiedenis', aldus de Duitse 
dichter, 'is de wereldrechtspraak.' De we
reldrechtbank maakt een indeling in recht
vaardigen en monsters, in de geweldige 
Willem van Oranje en de afschuwelijke 
Alva. Maar net als alle andere rechtbanken 
heeft de wereldrechtbank één belangrijk 
nadeel: het hangt er te zeer van af dat de 
slechten verliezen en dat de politie uitein
delijk wint. Want winnen de misdadigers, 
dan worden zij zèlf politieagenten, rechters 
en geschiedschrijver. Dan zijn zij het die 
geschiedenis schrijven, rechtspreken, ak
tes publiceren, andere aktes vernietigen, 
getuigen vernietigen, geheugen vernietigen 
en het oordeel vertroebelen. Hoe zouden 
wij vandaag oordelen over het getto van 
Warschau, over het ravijn van BabiYaren 
over Westerbork, als Hitier in de eerste 
week van december 1941 of in de laatste 
week van september 1942 Moskou of 
Stalingrad had ingenomen? Hoe zouden de 
misdaden van de Tweede Wereldoorlog 
zijn beoordeeld als hij anders was afgelo
pen? 

TWEE MATEN 
Hitier had tot eind 1941 twee miljoen gevan

genen van het Rode Leger de hongerdood 
ingedreven. Vijfhonderdduizend Baltische 
en Oekraïense joden waren vanaf het begin 
van de campagne tegen Rusland vernietigd 
en nog eens vijfhonderdduizend joden wa
ren gecrepeerd in de Poolse getto's. Dat 
waren de ernstigste misdrijven. Daarnaast 
had het Duitse leger tien staten overvallen 
of bezet. Dat waren -volgens alle maatsta
ven van de toenmalige krijgsgeschiedenis-

enorme misdaden. Maar misdaden komen 
in een heel ander licht staan als ze worden 
gepleegd om de goede zaak te helpen 
overwinnen, als ze worden gezien als on
vermijdelijk bijverschijnsel, als uitdrukking 
van een dwangpositie, in de hitte van de 
strijd, als antwoord op de wreedheid van 
de vijand, als uitvloeisel van de meedogen
loosheid van de oorlog enzovoort. De 
misdaden van de verliezer daarentegen 
komen voort uit de volstrekte laagheid van 
zijn aard. Zij kenmerken zijn verdorven 
natuur, niet zijn betreurenswaardige 
dwangpositie. Zij symboliseren zijn ver
schrikkelijke maar rechtvaardige toorn. 
Het behoeft in het land waar het Haagse 
Landoorlogsverdrag is gesloten, geen ver
der betoog dat lijdelijke burgers in geen 
geval mogen worden aangevallen, ongeacht 
of ze tot de rechtvaardige of de onrecht
vaardige, de aanvallende of de verdedigen
de partij behoren. Zo staat het op papier, 
zo is de eeuwenlange rechtstraditie. Maar 
het oordeel van de geschiedenis luidt an
ders. De achtduizend kinderen die bij de 
luchtaanval op Hamburg verbrandden, zijn 
van een andere orde dan de achtduizend 
joodse kinderen die in het ravijn van Babi 
Yar bij Kiev werden afgeslacht. Beide ge
beurtenissen werden overigens als krijgs
handeling afgeschilderd. De Britten zeiden 
dat ze hun eigenlijke doelen, de industriële 
objecten, niet konden treffen zonder ook 
de kinderen te treffen. En de Duitsers 
zeiden dat men de ouders niet als sabo
teurs kon vernietigen zonder ook de kinde
ren te vernietigen. Anders zouden zij spoe
dig tot bloeddorstige wrekers zijn opge-
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groeid. Zulke argumenten overtuigen de 
mensen, tenminste als de desbetreffende 
handelingen als deugdelijke of ook ondeug
delijke middelen in een uiteindelijk legitie
me zaak kunnen worden voorgesteld. 

MISLEID 
Men zou ook een ander standpunt kunnen 

innemen. Men zou kunnen stellen dat het 
ombrengen van kinderen zowel in Ham
burg als in Kiev een ontoelaatbare daad van 
terreur is. Dat er verschillende motieven 
aan ten grondslag liggen, maar dat geen 
enkel motief van terreur iets anders dan 
terreur kan maken. Een dergelijk standpunt 
is echter wereldvreemd. De terreur voor 
de 'goede zaak' wordt niet vergeleken met 
de terreur voor de 'slechte zaak'. Edele 
bedoelingen rechtvaardigen. 
Echter, in het geval van staats- en oorlogs
misdaden brengt hetgezegde dat hetgoede 
doel ook de slechte middelen heiligt ons 
geen stap verder. Want in de praktijk zijn 
er alleen maar goede doelen. De meeste 
mensen immers beschouwen het gedrag 
van hun staat om zichzelf te handhaven in 
oorlogstijd niet als slecht. Dit doel kon zelfs 
in de kringen van het Duitse verzet tegen 
Hitier op een meerderheid rekenen. Nood 
breekt wet. Hoe dan ook had het Derde 
Rijk, dat men toch een onrechtstaat 
noemt, zijn doen en laten tot voor de 
deuren van de gaskamers op een wettige 
manier geregeld. Moord is altijd misdadig, 
maar of er sprake is van moord wanneer 
staten doden, zelfs massaal doden, dat ·,s 
een buitengewoon discutabele zaak. 
De Duitsers deden na 1945 op een buiten-



gewoon weerzinwekkende manier een 
beroep op deze omstandigheid. Ze waren 
verslagen, maar vonden niet dat ze verlo
ren hadden omdat ze zich zo barbaars 
hadden gedragen. Zij meenden daarente
gen dat zij als barbaren werden voorgesteld 
omdat ze verloren hadden. In de tweede 
helft van de oorlog had het Duitse Rijk 
nochtans tot de vernietiging van de Euro
pese joden besloten en deze nagenoeg 
verwezenlijkt. Een daad die naar de begrip
pen van de naoorlogse mensen niet meer 
te rechtvaardigen was. 
Hitier had zijn voornemens tot vernietiging 
herhaaldelijk in het openbaar kenbaar ge
maakt en daar ook redenen voor aange
voerd: de joden waren degenen die aan de 
touwtjes trokken en de volkeren tegen 
elkaar ophitsten en de oorlog indreven. En 
om vrede te scheppen moesten zij weg. 
Toen de joden dood waren en de oorlog 
desondanks verloren ging, merkten de 
Duitsers dat Hitier hun wat had voorgelo
gen. De joden waren valselijk vernietigd, er 
was geen enkele begrijpelijke reden voor. 
Hitier had zijn volk misleid. Hij had de 
schuld van de oorlog in de schoenen van de 
joden geschoven, niet omdat zij schuldig 
waren, maar omdat hij hen haatte. Daarom 
stelde hij hen aansprakelijk voor alle kwaad. 
En omdat in oorlogstijd de tegenstanders 
worden gedood, waren ook de joden ge
dood. Maar zij waren geen tegenstanders. 
De reden was vals: Hitier had het uit pure 
haat beweerd. Uit rassehaat. Dat was de 
ware reden. Maar dat konden de Duitsers 
van tevoren niet weten, dus beweerden ze 
van de hele zaak niets te hebben geweten. 

STAATSGEHEIM 
Toch waren er enkele honderdduizenden 

staatsdienaren min of meer direct bij de 
wijdvertakte onderneming betrokken ge
weest: ambtenaren, politieagenten, solda
ten. En nog eens miljoenen waren getuigen 
geweest van afzonderlijke maatregelen, 
hadden ervan gehoord of hadden ervan 
geprofiteerd. Maar met heel andere voor
stellingen. Ze hadden de gebeurtenissen 
anders geïnterpreteerd. Als evacuatie naar 
een plaats, waarvan geen wandelaar terug
keert. Wat stond hen daar te wachten 1 Ver 
weg in het Oosten! Dwangarbeid, het vage
vuur? 
Hitier had het zijn volk op de hem bekende 
bulderende manier kond gedaan: van de 
aardbodem vagen, afrekenen, oog om oog, 
tand om tand, het einde van het joodse ras. 
Wat betekent dat? Over het moordwapen, 
het gas, werd nooit gesproken! Van het 
laatste feit, de vergassing, kon 99 procent 
van alle Duitsers echt geen weet hebben. 
Die onttrok zich aan hun ogen, een staats
geheim, verborgen in de bossen van Ausch-

Amerikaanse bevrijders en Duitse krijgsgevangenen op de Autobahn (foto: U.S. Army) 

witz-Birkenau. Zo verklaarden ze alles wat 
ze gehoord en beleefd hadden voor niet 
eenduidig èn alles wat ze niet hadden gezien 
voor de hoofdzaak- het gas. En Hitler, een 
gek, die hen had misleid, verklaarden ze 
voor schuldig. Uit pure bezetenheid had hij 
de verkeerden gedood. Omdat deze in 
werkelijkheid geen schuld aan de oorlog 
hadden, hadden de Duitsers niets tegen 
hen. En met de rassewaan van hun leider 
hadden ze niets te maken . De joden waren 
per ongeluk gedood en zonder aanvaardba
re reden. Ofschoon ze in een dictatuur 
hadden geleefd, werden ze door de Engel
sen en Amerikanen aansprakelijk gesteld 
voor de dwang die Hitier op hen uitoefen
de. Hoe konden de onderdrukten verant
woordelijk zijn voor de onderdrukker? 
Doordat de Engelsen en Amerikanen zich 
vergisten toen ze de Duitse steden in de as 
legden, schonden ze evengoed het recht als 
de Duitsers toen zij de joden vernietigden. 
Zo werd gezegd. Gemeten naar de maat
staven van het Haagse Landoorlogsverdrag 
waren de geallieerde oorlogsbombarde
menten volstrekt illegaal. 'Wie in 1907', 
aldus de verdediger van Lehmann, de chef 
van de juridische hoofdafdeling van het 
Duitse leger, tijdens de processen van 
Neurenberg, 'in Den Haag de afgevaardig
den zou hebben gevraagd of door verdere 

ontwikkelingen op wapengebied een situa
tie denkbaar zou zijn, dat op één enkele dag 
bij gevechtshandelingen 180.000 mensen 
volgens de regels van het volkenrecht ge
dood worden, zou een storm van veront
waardiging hebben opgeroepen.' Men kan 
niet tegelijkertijd de overwonnen partij 
massale vernietiging als crimineel gedrag 
aanrekenen en de zegevierende partij al 
naar gelang de militaire noodzaak massa
vernietiging toestaan. Maar de strafpleiters 
in Neurenberg hadden niet de bedoeling de 
luchtoorlog van de geallieerden in de crimi
nele sfeer te trekken. Nee, ze waren bereid 
hun zeshonderdduizend landgenoten als 
rechtmatig verbrande slachtoffers af te 
boeken. In de Wereldoorlog golden im
mers andere wetten dan die van 1907. 

VERBITTERING 
Geen enkele partij had zich immers gehou

den aan de voorschriften op papier. Om 
haar doel te bereiken, had elke deelne
mende partij op haar eigen manier, al 
naar gelang haar behoeften en illusies, 
het toenmalige recht geschonden en 
nieuw recht in het leven geroepen. Of ze 
hadden allemaal het recht geschonden of 
niemand. Het beste zou zijn om er defini
tief een streep onder te zetten, de bega
ne gruweldaden te amnestiëren, over-
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Hoe zouden de misdaden van 

eenkomstig oeroud oorlogsgebruik. 
De Bondsrepubliek sloeg echter de tegen
overgestelde weg in. Er volgde een periode 
van vijftig jaar justitiële vervolging van 
nationaal-socialistische geweldsmisdrijven. 
Een staat die bijna een mensenleven lang de 
staf breekt over zijn voorganger. 
Waarom geven wij Duitsers ons zo vol 
ijver over aan vervolging, willen wij het zo 
beter weten? Dat is een raadsel. En om het 
raadsel nog wat groter te maken: we doen 
het zonder dat daar ooit een meerderheid 
voor te vinden zou zijn geweest. Op elk 
moment zou er een meerderheid voor te 
vinden zijn geweest de hele zaak te laten 
rusten, de wonden te laten helen, de toe
komst tegemoet te treden. Waarom doen 
wij niet wat volkeren met een ietwat ruw 
koloniaal verleden als Frankrijk, Portugal of 
Nederland instinctief ter harte nemen: niet 
in roeren, niet de rechters gek mee maken, 
de zonden overlaten aan het stomme ge
weten en de eeuwige god. 
Wie moet boeten voor schuld, mag er niet 
toe veroordeeld worden. Hij moet zijn 
eigen rechter zijn, anders doet hij boete 
zonder het te willen. Dat zou vergeefse 
moeite zijn. Kortom, niemand op de we
reld wil iets dergelijks als wij . En eigenlijk 
willen wij het zèlf ook niet. Dus wat dwingt 
ons? 
Dat is snel verteld. De wereld heeft ons 
gedwongen. De drieëntwintig staten in 
wier naam in 1946 de processen van Neu
renberg werden gevoerd. De Duitsers za
gen met verbittering dat hier alleen de 
misdragingen van de verliezer en niet van 
de aanklagers aan de orde werden gesteld. 
De verdedigers probeerden de gruwelen 
van de luchtoorlog - het door de Sovjet
unie aangerichte bloedbad van Poolse offi
cieren in Katyn, het Hitler-Stalin-Pact ter 
annexatie van Polen, de bloedige oogst van 
de Sovjet-bezetters in Galicië, de slachtin
gen van het Rode Leger onder Duitse 
gevangenen, de misdadige Pools-Russische 
verdrijvingen van de bevolking van Pomme
ren, Oost-Pruisen en Opper-Silezië - in te 
brengen. Tevergeefs. Het ging daarbij om 
honderdduizenden slachtoffers, niet om 
kleine overtredingen of excessen van heet
hoofden of lage officiers. Maar al die goed 
geplande massavernietigingen waren ken
nelijk in overeenstemming met het be
schaafde recht dat de Duitsers zo gewe
tenloos hadden geschonden. Dus verkeer
den ze in de waan door de overwinnaars 
helemaal niet te zijn aangeklaagd om de 
internationale rechtsorde te herstellen. 
Deze zou ook tot op de dag van vandaag 
geen tribunaal meer inroepen om te oor
delen over de tot dusver gepleegde agres
sies, genoeides en misdaden tegen de men
selijkheid. Nee, de Duitsers kregen de 

de Tweede Wereld-
oorlog zijn beoordeeld 

als hij anders was 

afgelopen? 

indruk dat de overwinnaars hun eigen prin
cipes hadden bedacht, volgens welke de 
overwonnenen stuk voor stuk misdadigers 
en de overwinnaars strijders in een heilige 
oorlog waren geweest. Men verdacht er 
hen met het zwartmaken van de Duitsers 
van, de duivelse strijdmiddelen die ze ter 
onderwerping van de Duitse satan hadden 
aangewend, te willen rechtvaardigen. Ver
der, dat er een dringend voorwendsel no
dig was om het Duitse leger af te schaffen, 
het Duitse rijk te ontbinden, op te delen, 
onder militair bestuur te stellen en met een 
nieuw maatschappelijk bestel en met nieu
we politieke leiders uit te rusten. 
Zulke maatregelen door de bezetter von
den volstrekt geen steun in het Haagse 
Landoorlogsverdrag, maar waren maar al 
te geschikt om generaties lang een einde te 
maken aan Duitse machtspolitiek. Daarom 
moest Duitsland als zondig en als aartsvij
and van het mensdom veroordeeld en aan 
de schandpaal genageld worden. Daarin 
zagen de Duitsers de opdracht van het 
tribunaal van Neurenberg. 

BEVRIJDING 
Een duistere verklaring is dat er zonder 

overweldigende politieke belangen inter
nationaal gezien geen belangstelling bestaat 
om door staten gepleegd onrecht juridisch 
te vervolgen. Ook tussen 1946 en 1949 
was het tribunaal van Neurenberg niet 
meer dan een schakel in de keten van 
politieke maatregelen om de elites en func
tionarissen van het Derde Rijk te ontmaske
ren, in de ban te doen en uit te sluiten van 
de vorming van de republikeinse gemeen
schap. De nieuwe leiding moest naar het 
model van de bezetters zijn en daarom 
moest de oude eerst in diskrediet worden 
gebracht. 
Inderdaad legden de processen tegen de 
industriëlen, artsen, juristen, diplomaten 
en generaals een ongelooflijke verweven
heid van de burgerij met de vernietigings
plannen van Hitier aan de dag. Nee, hij was 
niet de waanzinnige despoot die met een 
groepje ingewijde beveluitvoerders achter 
de rug van zijn volk vernietigingsorgiën 
hield. Het was de bedoeling van het Duitse 
Rijk, van de massa's èn van de elites, de 
schande van de nederlaag van 19 18 en van 
het knevelverdrag van Versailles uit te 
wissen en een Europese hegemoniale mo-

de Helling- jaargang 8- nummer I -voorjaar 1995 

gendheid te worden. Zoals de zaken er 
voorstonden, kon dit alleen geschieden via 
agressie en overrompeling, terreur en ras
se-ideologie. 
Duitsland was in 1933 geen imperiale mo
gendheid. Het bezat pas vier jaar moderne 
wapens, tanks, onderzeeërs, vliegtuigen, 
die nog allemaal volop rammelden. In plaats 
daarvan bezat men iets anders: de bereid
heid het initiatief te nemen en geweld te 
gebruiken, èn totale gewetenloosheid. Na 
de vermeende onrechtvaardige onderwer
ping van het verslagen keizerrijk, de in 
Versailles opgelegde herstelbetalingen en 
ontwapening was men aan de internationa
le rechtsgemeenschap niets meer schuldig. 
Dus nam men het recht in eigen hand. Dit 
Europa verstond het best de taal van de 
vuist. Daarvoor had men een spreekbuis 
nodig. En niemand schikte zich zo nadruk
kelijk in die rol als Adolf Hitler. De man, zo 
schreef generaal Halder later over hem, 
'kon geen stafkaart lezen, maar hij had 
ideeën'. 
Dat is waar. Hitier beschikte over een 
repertoire aan terreurmiddelen dat de 
conventionele generale-staven en staats
secretarissen op deze manier niet kenden. 
Maar toen zij de successen zagen, waren ze 
er volstrekt enthousiast over en oefenden 
zij zichzelf in dit handwerk. Hitier absor
beerde, zoals alle autodidacten, de ideeën 
van zijn tijd. Rassenonderzoek was erg in 
trek in de wetenschap, het antisemitisme 
had zijn deugdelijkheid als strijdmiddel in 
Europa meer dan bewezen en van het 
communisme leer.de men een massapsy
chologisch nieuw inzicht: wie mensen wil 
beheersen, moet hen bevrijden. En wel bevrij
den van hun allerergste vijand, aan wie zij al 
hun ellende hebben te wijten. Is de vijand 
uitgeroeid, dan houdt de ellende op. De 
vijand kan de klasse van de kapitaalbezitters 
of het ras der joden zijn of het klasseras der 
joodse kapitaalbezitters of de rasseklasse 
van de joods-bolsjewistische kapitaaleige
naars. Dat doet er niet zo veel toe. 
Hitler, zo heeft zijn tandarts Blaschke in 
Neurenberg verklaard, was bovendien ge
fascineerd door het woord 'reclame'. De 
reclame belooft al het mogelijke, en wordt 
de boodschap vaak genoeg herhaald, dan 
wordt ze aangenomen. En zo had Hitier het 
idee om de Europeanen op het hart te 
binden dat hun verscheurende eeuwige 
oorlogen en de onrechtvaardige sociale 
verschillen de schuld waren van de joden, 
die er geweldig van profiteerden. En om 
Europa te verzoenen en te verrijken trok
ken de Duitsers - mateloos sterk, want 
gezuiverd van onreine elementen - erop 
uit om de buren te bevrijden van de verder
felijke joden. Ooit zouden de bevrijde vol
keren even sterk worden, maar voorlopig 



was 'IOor hun be'lrijding de Duitse aanwe
zigheid nodig. Wie Hitiers redevoeringen 
in oorlogstijd leest, vindt de jodenkwestie 
steeds in die ene zin behandeld. Daar 
maakte hij intensief reclame voor. 

HULPWILLIGEN 
Toen de Endlösung vanaf 194 2 op het weste

lijk strijdtoneel ter hand werd genomen, 
geschiedde de vernietiging prompt op de 
manier zoals Hitier die had voorgestaan: als 
bondgenootschappelijke actie. 
De bevrijders steunden op grote delen der 
bevrijde volkeren die onder Duitse regie 
de joodse vijanden identificeerden, uit hun 
huis haalden, bijeenbrachten, inlaadden en 
op transport stelden. Zonder deze hand
langers kon Europa niet worden 'uitge
kamd', zoals het in het Wannsee-protocol 
heet. Daar waren enige lokale kennis en 
genoeg mensen voor nodig. De Duitsers 
hadden een schrijnend tekort aan perso
neel. Ze moesten vechten, produceren, 
organiseren en controleren. Zonder de 
zogenaamde 'hulpwilligen' konden ze wei
nig uitrichten . ln de militaire strijd wilden zij 
de hulpwilligen liever niet inzetten. Ze 
zouden immers in noodsituaties afvallig 
worden en hun wapens tegen hun superi
euren keren. Maar ze waren prima geschikt 
voor het uitvoeren van terreur tegen weer
I01.en. Het belangrijkste bij het opruimen 
van de joden waren de joden helemaal niet, 
maar de heerschappij over de niet-joden. 
Eén deel 'lan hen, de collaborateurs, werd 
door de Duitsers naar hun evenbeeld her
schapen. Ze fungeerden - de een wat meer 
de ander wat minder - trots als machtige 
subterroristen. 
De holocaust veranderde bovendien het 
andere deel der niet-joden in geterrori
seerden. De boodschap van de terreur is 
niet geadresseerd aan de toevallige slacht
offers, maar aan de toevallige niet-slachtof
fers : let op, het kan ieder van jullie treffen! 
Gedraag je netjes , hou je gedeisd, weest 
onderdanig. De achilleshiel van Duitsland 
was immers sabotage, het verzet, dat de 
aan'loer 'lan wapens onderbrak en aan de 
Engelsen en Amerikanen geheime informa
tie en steunpunten verschafte. De Duitsers 
waren als de dood voor een dolksteek in de 
rug, voor het afvallig worden van het thuis
front, een omstandigheid die hen al in 1918 
de overwinning had gekost. Zo hadden ze 
het indertijd geïnterpreteerd en dachten ze 
nog altijd. Dat zou hun geen tweede keer 
gebeuren. 
De eerste dolksteek uit het achterwaartse 
gebied in 1918 was in belangrijke mate 
toegeschreven aan de joden. Nu, zo zei 
Hitier in 194 2, is ons achterwaarts gebied 
Europa. Want zijn gelaat was gericht op het 
oostfront. Daarom moesten de joden uit 

de slechts zwak gecontroleerde Europese 
gebieden uit de weg worden geruimd. De 
veiligheid moest worden geschapen door 
de krachten in dit gebied zelf. Dit smeedde 
de veiligheidskrachten aan de bezetters en 
hen die bezet waren zonder uitzondering 
aan hun zeer terechte angst. 
Van de tactische samenhang tussen de 
eindzege en de eindoplossing wilden de 
Duitsers na 1945 niets meer weten . Nie
mand in Europa wilde er meer van weten . 
De voorheen door zo velen aan hun borst 
gesloten slogan van de 'joodse oorlog' 
werd afgedaan als een stinkend parfum dat 
men nooit had gebruikt. 
Voor de Duitsers was de Endlösung, de 
'eindoplossing', zonder de eindoverwin
ning geen cent meer waard. Dus werd zij 
gedegradeerd tot wat uiteindelijk nog res
tte: een waanidee van Hitler, zonder enige 
zin. Een pure en verachtelijke misdaad van 
de grootste misdadiger aller tijden. Onzalig 
genoeg hadden maar honderdduizend Duit
sers hun medewerking verleend, miljoenen 
anderen erbij gestaan en tientallen miljoenen 
de massamoordenaar gewild die de massa
moord had gewild. Een absoluut lastig par
ket. Men moest wat doen, alleen al om de 
geallieerde bezetters van zich af te houden, 
die binnengemarcheerd waren met in hun 
hoofd het begrip 'collectieve schuld'. En 
daaraan ontleenden zij een reeks van straf
maatregelen: denazificatie, onteigening, 
heropvoeding, staatsdeling, bezettingsdic
tatuur, strafprocessen. De geallieerden 
hadden de nagenoeg volledige administra
tie van het rijk in beslag genomen en 
konden aan de hand hiervan moeiteloos 
aantonen dat Hitiers misdaden reusachtige 
collectieve acties waren geweest, bureau
cratisch bijgehouden, schriftelijk bevolen 
en afgetekend. 
De tweehonderd hoge staatsdienaren die 
van 1946 tot 1948 in Neurenberg ter 
verantwoording werden geroepen, pro
beerden de aktes als misleidend te kwalifi
ceren. Tijdens dictaturen, zo luidde hun 
verweer, schrijft men allerlei onwaarheden 
op om de overheid te plezieren en haar 
tegelijkertijd om de tuin te leiden. De in de 
documenten opgetekende moorden had
den ze niet begaan maar verhinderd, en van 
deze sabotage hadden ze nou net listig de 
aandacht af willen leiden. De Duitsers 
oogstten met deze domme leugens het 
bittere gelach van de Amerikaanse rech
ters en een schrobbering van de internatio
nale geschiedwetenschap die de documen
ten erkende als dat wat ze zijn: bestuursin
strumenten. 
Toen de overwinnaars van de Tweede 
Wereldoorlog klaar waren met de veroor
deling van een representatieve dwarsdoor
snede van hooggeplaatste personen die de 
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Duitse burgers worden gedwongen langs de lichamen van 
dode Joodse vrouwen te lopen (foto: U.S. Army) 

plannen hadden uitgevoerd, waren de po
litieke dragers van de nationaal-socialis
tische beweging die de terreur hadden 
bedacht aan de beurt: NSDAP-blokhoof
den, gouwleiders, leiders van SS- en SA

organisaties, spionnen van de veiligheids
dienst, burgemeesters, journalisten, filmre
gisseurs, acteurs, dirigenten, wetenschap
pers, lage ambtenaren, leraren, artsen, ju
risten. Denazificatie genaamd onderzoek 
rangschikte miljoenen nazi's in vijf catego
rieën: hoofdschuldigen, schuldigen, min
der-schuldigen, meelopers en niet-schuldi
gen. De eerste drie categorieën kregen 
verbeurdverklaring van vermogen, dwang
arbeid, verlies van functie en ontzetting uit 
het kiesrecht opgelegd. 
De denazificatie-diensten werden op last 
van de militaire gouverneurs geëquipeerd 
door de democratische Duitse partijen. Zij 
moesten de nazi's uitfilteren en uitschake
len. Het duurde niet lang of de denazifica
toren waren de meest gehate figuren in het 
hele land. Weer werden burgers in Duits
land om hun politieke opvattingen ver
volgd, en dan nog wel om opvattingen die 
ze naar eigen zeggen nooit hadden gehad, 
alleen voor de schijn hadden gehad of 
abusievelijk hadden gehad of allang hadden 
afgezworen, op zijn laatst op 8 mei 1945. 

ÜBERMACHT 
Er waren helemaal geen nazi's meer voor de 

denazificatoren, hooguit voormalige nazi's. 
En voormalige nazi's en niet-nazi's waren 
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Het duurde niet lang of de 

het er ronduit over eens dat zij het eindre
sultaat van dat Hitler-gedoe zó niet hadden 
gewild. Absoluut niet. Het lag niet aan de 
joodse dolksteek, de joden waren immers 
dood. Het lag aan Hitler. Daar hadden de 
Engelse en Amerikaanse bommenwerpers 
en de huidige bezettingstroepen in het land 
hen volledig van doordrongen. 
In plaats van een Übermacht te zijn hadden 
de Duitsers zinloos ruzie gezocht met de 
Übermacht. Hitier had de hele zaak ver-
keerd aangepakt, onnodig aan twee fron
ten gevochten, onnodig opgezet tegen de 
joden en onnodig laat gecapituleerd. Zo 
voelde het Duitse volk zich eensgezind als 
slachtoffer. Slachtoffer van Hitler, slachtof
fer van de geallieerden, slachtoffer van de 
oorlog. Meer dan vier miljoen mannen 
waren gesneuveld. Al met al was men 
genoeg gestraft. Men hoefde nu niet ook 
nog slachtoffer te worden van de democra
tische zuiveringswoede. De Duitse partijde
mocraten met een licentie van de overwin
naars merkten dat ze met de denazificatie
koers van hun beschermpatroons alle kre
diet bij hun volk verspeelden. De puinho
pen moesten opgeruimd, de produktie 
moest aangezwengeld, de vluchtelingen 
moesten gehuisvest, de gevangenen naar 
huis gehaald en de weduwen, wezen en 
daklozen verzorgd worden. Er moest be
lasting geïnd, er moesten magen gevuld en 
vrolijke films gedraaid worden. Als de de
mocratie hierin slaagde, dan was ze prima. 
Als zij de krachten met het vereffenen van 
oude rekeningen uit elkaar dreef en knappe 
vaklui, bekwame ambtenaren, energieke 
ondernemers door verfoeilijk te wroeten 
in het verleden lam legde, dan zou ook de 
democratie spoedig passé zijn. Dan zou de 
heimwee naar Hitier de kop opsteken. Dan 
zou het in het Derde Rijk toch nog mooier 
zijn geweest! 

MENSELIJKE DUIVELS 
Deze logica werd de politieke partijen met 

zulk een kracht meegedeeld dat ze de 
militaire gouverneurs het vuur na aan de 
schenen legden. De zuiveringen meteen 
stoppen, de denazificatie-dossiers ver
branden, de ambtenaren in dienst nemen, 
de veroordeelden van Neurenberg vrijla
ten, de schuldpropaganda staken, de her
opvoedingsprogramma's, moralistische ar
tikelen en betuttelingen beëindigen! Streep 
eronder, amnestie, verzoening! 
De geallieerden beviel deze vergetelheids
rces niet. Maar ze hadden goede redenen 
om de ingezette koers toch te veranderen. 
Men rekende op een Oost-West-oorlog. 
Duitsland zou dan het eerste strijdtoneel 
zijn en daarom moesten daar betrouwbare, 
goed gewapende partners zitten en geen 
verstokte zondaars. Zo gold genade vóór 

denazificatoren 

waren de meest 

gehate figuren in het 

hele land 

recht. De gedetineerden van Neurenberg 
die niet waren opgehangen, kwamen op 
vrije voeten. De denazificatie vervloog in 
het niets. De anti-nazipropaganda maakte 
plaats voor het anticommunisme en dat 
was ook niet verkeerd. 
De amnestie was zo niet formeel maar wel 
de facto bereikt. De nazi's ontpopten zich 
als eerlijke verliezers, maakten zich onder
geschikt aan de democratische regels en 
wensten maar één ding: zich ongestoord 
kunnen overgeven aan hun aangeboren 
degelijkheid. Van de politiek hadden ze 
voor het merendeel schoon genoeg. Ame
rika en Rusland waren zonder twijfel ge
worden wat men zelf eens had nagestreefd, 
namelijk hegemoniale supermachten. Voor 
nationale politiek was er nauwelijks meer 
speelruimte. De NSDAP was verboden, de 
opvolgers ervan werden voortdurend met 
een verbod bedreigd zodra ze hun ware 
mening verkondigden . De democratische 
partijen waren de oud-Nazi's dankbaar 
voor hun aanpassingsgezindheid en terug
houdendheid. Men ging elkaar uit de weg, 
wilde elkaar niet nodeloos voor het hoofd 
stoten. 
Zo was er - onverwacht voor iedereen -
voor het eerst een onomstreden democratie 
in Duitsland. De onvoorwaardelijke capi
tulatie, de Koude Oorlog en de wil tot 
assimilatie van de nazi's hadden de machts
kwestie opgelost. De democraten hoefden 
er niet voor te vechten, ze hoefden zich 
alleen maar tactvol te gedragen. Hadden ze 
er voor moeten vechten, dan zouden ze 
zijn teruggeweken, althans als we afgaan op 
de reflexen waarmee ze tegenwoordig de 
rechtsradicale jongeren tegemoet treden . 
De instincten van deze partijen zijn gecon
ditioneerd op sussen en het vinden van 
compromissen. Zolang hun tegenstanders 
zich lieten inkapselen en corrumperen, was 
voor deze tactiek een enorm succes weg
gelegd. Een fundamentele, compromisloze 
uitdager frontaal aanvallen, ontwapenen, 
vermurwen en ontmoedigen, dàt hebben 
de partijen in de Bondsrepubliek Duitsland 
niet geleerd. Misschien kunnen ze het in het 
uur waarin ze het moeten kunnen. 
Tot nu toe worden zij daarin vooral gehin
derd door hun onvermogen om zich een 
overtuigde nationaal-socialist voor te stel
len. Een mens die persoonlijk agressie, 
rassenvervolging en rassenvernietiging wil , 
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is voor hen een zeldzame, door en door 
satanische misdadiger. Dat zouden we 
graag willen beamen. Wat zou hij ànders 
moeten zijn? Helaas weten we dat de 
Endlösung maar voor een klein deel hec 
werk is geweest van menselijke duivels. 
Was veldmaarschalk Erich von Manstein, 
die zijn soldaten op de Krim voorhield dat 
de vernietiging van het jodendom een 
noodzakelijke pijler van het bolsjewisme 
was, een menselijke duivel? Waren de 
medewerkers van de honderdvijftig onder
nemingen die in Auschwitz werkten men
selijke duivels? Of de staatssecretaris op 
het ministerie van buitenlandse zaken Ernst 
von Weizsäcker, die er bij de Hongaarse 
regering op aandrong de Duitse jodenwet
ten over te nemen? Of de latere staatsse
cretaris op de kanselarij van de bondskan
selier dr. Hans Globke, die een zeer waar
derend commentaar schreef over de ras
senwetten van Neurenberg? Of was zelfs 
de monopoliefabrikant van zyklon-B, dr. 
Gerhard Peters, die 23 ton gas voor Aus
chwitz aan de SS leverde teneinde joodse 
zware misdadigers op een zo humaan en 
pijnloos mogelijke manier aan hun einde te 
helpen, een duivel in mensengedaante? 

VERNIETIGINGSPROLETARIËRS 
Al deze mannen werden er tenminste in hun 

tweede leven in de rechtsstaat BRD niet op 
aangekeken. Ze werden evenwel ook niet 
als protagonisten van de jodenvervolging 
beschouwd, omdat hun zilvergrijze slapen, 
goedmoedige ogen, hun vroomheid en aca
demische titels , gewoonweg niet bij deze 
helleken te passen. Daarom konden zij niet 
zijn geweest, wat ze toch waren: genadelo
ze jodenvervolgers. 
Daarover bestaat in de moderne geschied
schrijving geen discussie. Desondanks heb
ben na 1945 noch de landgenoten van deze 
mannen van eer, noch de justitie of de 
politiek enige nieuwsgierigheid aan de dag 
gelegd om hun hoogst interessante car
rières en karakters onder de loep te ne
men. Men had aan de staatssecretarissen 
die op de Wannsee-conferentie met 
Heydrich de details van de vernietiging 
doorspraken, later kunnen vragen om in 
het openbaar inlichtingen te verstrekken 
als men hen al niet veroordeelde. Maar dit 
is niet gebeurd. Nadat men in 1945 zowel 
de verbale als ideële regeling had getroffen 
dat de gigantische nationale vernietigings
campagne het geheime werk van een kleine 
groep georganiseerde misdadigers was ge
weest, zocht men naar de bijbehorende 
gezichten. 
Als bevelgevers dienden zich zonder meer 
Hitler, Himmler en Heydrich aan. Dat vindt 
ook steun in de akten. Als beveluitvoerders 
koos men een slag mensen dat na vijfen-



veertig jaar strafprocessen als 'nazi-misda
digers' het historisch beeld is gaan bepalen. 
Onhandige, stompzinnige figuren, belast 
met de infernale uitvoering van de vernie
tiging. In de primitief opgetrokken vernie
tigingscomplexen, deels met uitlaatgassen 
van dieselmotoren, deels in tot gaskamers 
omgebouwde boerderijen, deden afge
stompte vernietigingsproletariërs met een 
laatste handbeweging de in heel Europa 
bijeengezochte, ontrechte, beroofde en 
afgevoerde volkerenscharen hun laatste 
levensadem uitblazen. Was dat Endlösung? 
Het wordt er doorgaans voor gehouden. 
Onder het kopje ' industriële vernietiging' 
zijn Auschwitz, Majdanek, Treblinka tot 
symbolen van terreur geworden, maar ze 
symboliseren niets. Er stonden geen ge
avanceerde doodsfabrieken. Geen enkele 
industrie zou met dergelijke geïmprovi
seerde, voortdurend aan reparaties onder
worpen barakken winst kunnen maken. 
Terwijl men onlangs in Rwanda in drie 
maanden tijd een half miljoen mensen met 
kapmessen wist uit te roeien, werd in 
Auschwitz in zevenvoudige tijd niet meer 
dan het dubbele aantal slachtoffers gehaald. 
Het karakteristieke van deze geciviliseerde 
catastrofe zijn echter niet de uit primitieve 
ontluizingskamers voor kleren ontstane 
gaskamers. Gemeten naar de maatstaven 
van de toenmalige vernietigingsindustrie -
een Lancaster bommenwerper met een 
lading mijnbommen en automatische navi
gatie om maar niet te spreken over een 
atoombom- was Auschwitz niet meer dan 
een kapmes. 
Het uiterst complexe van de Endlösung is 
het sociale proces van juridische, economi
sche en psychologische afzondering van 
een bevolkingsgroep uit een tiental Euro
pese samenlevingen. Dat is een reusachtig, 
uiterst kwetsbaar internationaal bestuurs
project. Vergeleken daarmee is de aan
komst van een Lancaster boven een grote 
stad kinderspel. Het begrip 'vernietigings
industrie' afficheert kolossale geheime ob
jecten op een plek die volstrekt niets 
geheimzinnigs heeft. Het is een trieste, 
besmette werkruimte ergens op een ach
terplaats. Het geheim ligt dáár waar nie
mand zou willen zoeken, in de stedelijke 
bevolkingscentra. 

PIJNLOZE AFREKENING 
Oe presentatie van de nazi-misdadigers was 

hetgevolg van de in 1959 geweldig aanzwel
lende stroom van strafprocessen, waarin 
vanaf 1945 folterende politieagenten, ver
klikkende huisvrouwen en gifspuitende 
verpleegsters voor de rechter hadden ge
staan. 
De Bondsrepubliek Duitsland stelde vijf
tien jaar na de misdaad- als bijgekomen uit 

Weggevoerd (foto: Col/eetion Viollet) 

de verdoving- aan zichzelf, aan de wereld 
en aan haar wakkere jeugd de aantoonbaar 
schuldigen voor. Deze legden grotendeels 
een bekentenis af en klaagden er enkel over 
dat hun diensten indertijd toch normaal 
waren geweest. Ze hadden er onvrijwillig 
en meer uit angst uitvoering aan gegeven, 
het lijden van de slachtoffers verlicht enzo
voort. De processen waren ongeliefd, tijd
rovend en alleen dan opzienbarend als een 
psychopatische sadist werd ontmaskerd 
die meer had gedaan dan hem door Himm
ler was bevolen, die de slachtoffers wellus
tig stukgesneden en met onzinnige instru
menten bewerkt had. Daar werden zware 
straffen voor uitgedeeld en het publiek 
vond huiverend een verdere bevestiging 
voor wat het niet geweten kon hebben, 
omdat dergelijke daden gewoon onvoor
stelbaar waren in Duitse instellingen. De 
onnozele nazi-misdadigers waren indertijd 
willekeurige, piepjonge burgers uit de on
derste maatschappelijke geledingen ge
weest, ongemerkt dienstplichtig gewor
den, en hadden zich intussen tot gezapige 
employeetjes opgewerkt. Hun ontmaske
ring stelde de Bondsrepubliek in staat om 
op de meest pijnloze wijze afstand te ne
men van de misdaden. Met de bloedige 
gemene streken van deze kornuiten wilde 
men niets te maken hebben en zou men -
zo men zulks bevroed zou kunnen hebben 
-op geen enkel tijdstip hebben ingestemd. 
De Duitsers kregen in het buitenland 
steeds meer krediet doordat ze met de 
nazi's afrekenden. De internationale jood
se gemeenschap werd minder wantrouwig 
en de strenge kinderen zagen dat hun 
ouders hun zwakke geheugens pijnigden en 
streden tegen verdringing. Maar de nazi
processen wáren de verdringing. Ze duw
den immers de indertijd goedgekeurde ter
reur uit het hart van de natie naar de rand 
ervan. Dit loste ook het probleem op van 
de tweeslachtige legaliteit. Wat deze woes
telingen en aaressehurken hadden uitge
haald, was altijd al illegaal geweest, zelfs 
volgens de begrippen van Himmler. 
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Maar in de grond van de zaak raakte elke 
omgang met deze kwestie een gevoelige 
snaar en de meeste burgers begrepen niet 
waarom er nog altijd - na dertig, veertig 
jaar - geen streep onder werd gezet. 
Dat is ook zonder meer vreemd. Begrijpe
lijk wordt deze omgang wellicht als men 
zowel de hevig verlangde amnestie als de 
gehate nazi-processen allebei als - welis
waar van elkaar verschillende- vluchtbewe
gingen opvat. De vluchteling krijgt achter
volgers achter zich aan . Hoe meer hij zijn 
daad daarmee uit handen geeft, des te 
waarschijnlijker is het dat sporen hem 
verraden en dat hem zijn incognito wordt 
ontnomen. 
Veiliger is het wanneer de dader zelf de 
geschiedenis van de daad optekent, naar de 
plaats des onheils terugkeert, de sporen 
onderzoekt, verdachten inrekent en onbe
langrijke mededaders prijsgeeft. Hij moet 
vervolger worden, de arm van de gerech
tigheid, de stem van de opheldering, de 
roep om genoegdoening. In dat gewaad 
kent niemand hem, zelfs hijzelf niet. 

Het verinnerlijken van de overwinnaar is 
voor de geheel en al overwonnene natuur
lijk en voordelig. De Duitsers werden aldus 
bovendien nog overwinnaars op zichzelf en 
zegevierden hierin zo totaal dat hun slechte 
antecedenten werden gewist. De ruimte 
die hierdoor vrijkwam, werd opgevuld met 
bloedbevlekte marionetten, de nazi-misda
digers - als bewijs dáárvoor dat de in de 
hele wereld bekende misdadendoor iemand 
waren gepleegd. T 

jörg Friedrich, geboren in I 994, is een bekend 
Duits historicus en publicist. Boeken die hij 

schree(, zijn: 'Die Ka/te Amnestie', 'NS-Täter 
in der Bundesrepublik' en 'Dos Gesetz des 

Krieges. Dos Deutsche Heer in Rul31ond'. 
Bovendien werkt hij mee aan een 

encyclopedie over de holocaust. 

(Vertaling: Albert van Veghel) 
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uns en de 
• • po I it 1ser1ng van de 

Joodse kunstenaars die de 

holocaust niet overleefden 

maar er wel getuigenis van 

aflegden, lopen een meer dan 

gemiddelde kans om niet 

vergeten te worden. De schrijf

sterANNE FRANK en de 

schilderes CHARLOTTE 

SALOMON zijn hiervan 

treffende voorbeelden. Toch 

kleeft aan het anti-fascistisch 

eerbetoon dat hen ten deel valt 

ontegenzeggelijk een nadeel. 

Hun nagedachtenis heeft vooral 

betrekking op hun slachtoffer

schap, niet op hun artistieke 

prestaties. 

Monica Soeting 

holocaust 
Het was een vermelding in het journaal 
waard: in januari van dit jaar ging een 
nieuwe toneelversie van het dagboek van 
Anne Frank in première. Beelden van de 
opvoering werden getoond en de hoofd
rolspeelster werd geïnterviewd. Wat zij 
van de heropvoering van het toneelstuk 
verwachtte, vroeg men. Dat de boodschap 
van Anne Frank ook door een nieuwe 
generatie begrepen zou worden, ant
woordde zij. En dat hiermee de zinloosheid 
van niet alleen de Tweede Wereldoorlog 
maar ook van alle andere oorlogen zicht
baar zou worden. 
Anne Frank geldt ook in het vijftigste her
denkingsjaar van de bevrijding als symbool 
van de onschuld van de Nazi-slachtoffers. 
Haar boodschap is die van het 'gewone' 
meisje, dat ondanks de ongewone situatie 
waarin zij verkeerde, een zo normaal mo
gelijk leven probeerde te leiden. In haar 
dagboek lezen we over haar dagelijkse 
bezigheden en over de problemen die voor 
een groot deel de problemen zijn van ieder 
meisje van haar leeftijd: de ruzies met haar 
moeder, haar verliefdheden, haar zorgen 
en haar dromen over de toekomst. Vooral 
dat laatste maakt het lezen van haar dag
boek aangrijpend; wij, de lezers, weten dat 
er voor Anne Frank geen toekomst was, 
omdat zij in Auschwitz werd vermoord. 

SCHRIJFSTER 
Anne Frank had een duidelijke voorstelling 

van haar leven na de oorlog. Zo schreef zij 
in mei 1944 aan 'Kitty': 'Je weet allang dat 
mijn liefste wens is eenmaal journaliste en 
later een beroemd schrijfster te worden.' 
Een maand tevoren had ze het volgende 
genoteerd: 'Ik wil nog voortleven ook na 

mijn dood! En daarom ben ik God zo 
dankbaar, dat hij mij bij mijn geboorte al een 
mogelijkheid heeft meegegeven om me te 
ontwikkelen en om te schrijven, dus om uit 
te drukken wat in me is.' Anne's lot is 
dubbel tragisch te noemen als je bedenkt 
dat haar vroegtijdige dood daadwerkelijk 
tot de door haar zo begeerde beroemd
heid heeft gevoerd. Maar haar roem heeft 
Anne - anders dan zij hoopte - niet aan 
haar literair talent te danken. De vele 
toeristen die dagelijks in de rij voor het 
Anne-Frank-Huis staan, komen om 'in het 
echt' te zien wat in het dagboek zo nauw
keurig beschreven staat: de kast voor de 
deur van het achterhuis, de filmsterrenfo
to's aan de muur, het meubilair. Het dag
boek van Anne Frank wordt door de mees
te mensen niet als een literair werk, maar 
als een document humain beschouwd. Dat is 
niet in de laatste plaats te wijten aan de 

Anne (links) en haar zusje Margat 
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bezorgers van het boek. In het voorwoord 
van de eerste uitgave van het dagboek, 
geschreven door Annie Romein-Ver
schoor, kwam de vraag naar de literaire 
waarde van Anne's geschriften kort aan de 
orde. Romein-Verschoor stelde dat het 
literair gehalte van Anne's aantekeningen 
te verwaarlozen was. Anne had immers, zo 
stelde zij, haar dagboeken geschreven zon
der met toekomstige lezers rekening te 
houden. Deze opmerking heeft het beeld 
van Anne als jong, onschuldig meisje, dat 
haar diepste gevoelens spontaan aan het 
papier toevertrouwde, zonder op stijl en 
inhoud te letten, versterkt. 
Dat beeld vertedert. Maar dat beeld heeft 
ook vertekend. Anne hield namelijk bij het 
schrijven van haar dagboek wel degelijk 
rekening met een toekomstige lezerskring. 
Schrijven was voor haar meer dan een 
uitlaatklep, iets waardoor ze haar zorgen 
en ergernissen kwijt kon raken. 'Niemand 
die niet schrijft weet hoe fijn schrijven is', 
noteerde zij in april 1944. 'Vroeger be
treurde ik het altijd, dat ik in het geheel niet 
tekenen kon, maar nu ben ik overgelukkig 
dat ik tenminste schrijven kan. En als ik 
geen talent heb om voor kranten en boe
ken te schrijven, dan kan ik nog altijd voor 
mezelf schrijven.' Anne had literaire ambi
ties. Zij was zich bewust van haar literair 
talent. Maar zij besefte ook dat zij haar 
talenten moest ontwikkelen: 'Ik zelf ben 
mijn scherpste beoordelaar hier. Ik weet 
zelf wat goed en niet goed geschreven is' . 
Het dagboek, zo schreef zij in dezelfde 
maand, zou de basis voor de eerste proeve 
van haar professioneel schrijfsterschap 
moeten vormen. De titel van het boek dat 
zij zou gaan schrijven, had zij al vastgesteld; 
het zou 'Het achterhuis' gaan heten. Enkele 
weken later, eind mei 1944, begon Anne 
Frank met de bewerking van de teksten die 
ze tot die tijd over haar leven in het 
achterhuis geschreven had. Zo ontstonden 
twee versies van het dagboek en later, in de 
bewerking van haar vader, een derde. Deze 
versies vormden na de oorlog de inzet van 
een aantal processen waarin de echtheid 
van het dagboek op het spel stond. Die 
processen waren op hun beurt in 1986 
aanleiding voor het Rijksinstituut voor 
Oorlogsdocumentatie om een 'kritische 
editie' van de drie dagboekteksten samen 
te stellen. In deze editie zijn de drie ver
schillende teksten naast elkaar afgedrukt. 
Maar ook in deze editie komt de vraag naar 
de literaire kwaliteit van Anne's geschriften 
nauwelijks aan de orde. 

CISSY VAN MARXVELDT 
lln 1993 verscheen in het Noordamerikaanse 

tijdschrift Women's Studies International 
Forum een artikel van de Nederlandse his-

torica Berteke Waaldijk. In dit artikel staat 
de literaire waarde van het dagboek van 
Anne Frank centraal. Waaldijk toont, als 
een van de eersten, aan dat Anne voor een 
toekomstig publiek schreef. Dat doet ze 
aan de hand van citaten uit het dagboek 
waarin Anne bericht over haar voorne
mens om het dagboek te laten publiceren. 
Daarnaast wijst ze op de vele literaire 
invloeden die Anne onderging. Zo laat 
Waaldijk bijvoorbeeld zien dat 'Het Ach
terhuis' naar vorm en inhoud als een roman 
is opgezet. Omdat Anne geen contact had 
met schrijvers of docenten die haar kon
den begeleiden, zocht ze in de vele boeken 
die ze las naar voorbeelden en inspiratie. 
'Anne's schrijven werd gevormd door ex
pliciete pogingen om een publicabele tekst 
te creëren', schrijft Waaldijk. 'Zij liet zich 
door de literaire en populaire teksten die 
zij kende, benvloeden.' Waaldijk verwijst 
hierbij onder meer naar de vele over
eenkomsten tussen Anne's dagboek en de 
Joop ter Heul-serie van Cissy van Marx-
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veldt, een in de jaren veertig zeer populaire 
reeks. Merkwaardig genoeg werd de in
vloed van de boeken van Cissy van Mar
xveldt op de teksten van Anne Frank lange 
tijd niet erkend - Waaldijk beschrijft hoe 
de mannelijke redacteuren van het dag
boek verwoede pogingen deden om Pop, 
Pien en Conny te identificeren - of, net als 
de invloed die Anne Frank van andere 
schrijvers onderging, als onbelangrijk en 
soms zelfs als storend beschouwd. Maar 
Waaldijk toont in haar artikel tevens aan 
dat Anne Frank verder ging dan Cissy van 
Marxveldt: 'Anne Frank dacht en schreef 
op een subtiele, duidelijke en gepassioneer
de wijze over onderwerpen die in het leven 
van een Van Marxveldt-heldin niet schijnen 
voor te komen. Misschien ligt hierin het 
verschil tussen literatuur en meisjesboe
ken. Door te begrijpen wat Anne van Joop 
ter Heulleerde en overnam, is het mogelijk 
om te zien waar ze haar favoriete auteur 
oversteeg en hoe ze haar eigen stijl ontwik
kelde voor het beschrijven van haar seksu-

I I 
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ele en persoonlijke ontwikkeling.' Anne 
Frank wilde schrijfster zijn en als schrijfster 
erkend worden. 'Een van de dingen die ik 
kan doen om Anne Frank te eren', schrijft 
Waaldijk daarom, 'is om haar te lezen als de 
schrijfster die ze wilde zijn en de schrijfster 
die ze was.' Het dagboek van Anne Frank is 
meer dan een onschuldig en letterlijk relaas 
van het leven van een joods meisje ten tijde 
van de Tweede Wereldoorlog. Vorm en 
inhoud werden weloverwogen gekozen: 
de veranderingen die Anne Frank in 1944 in 
haar dagboek aanbracht waren bedoeld om 
haar tekst voor een toekomstig publiek 
aantrekkelijk te maken. Wie, om de woor
den van Waaldijk te gebruiken, Anne Frank 
wil eren, zal haar dagboek niet alleen als een 
tijdsdocument mogen beschouwen, maar 
vooral ook als een literair werk. 

CHARLOTTE SALOMON 
Het lijkt welhaast of kunst, gemaakt in oor

logstijd, altijd in de eerste plaats als een 
document beschouwd wordt. Want niet 

alleen in de interpretatie van het dagboek 
van Anne Frank, maar ook in die van het 
werk van de Duitse schilderes Charlotte 
Salomon, een tijd- en lotgenote van Anne 
Frank, strijden de erkenning van talent en 
het belang van het werk als tijdsdocument 
om voorrang. 
Charlotte Salomon werd in 1917 in Berlijn 
geboren. Daar woonde ze tot 1939 met 
haar vader en haar stiefmoeder - haar 
moeder had in 1926 zelfmoord gepleegd -
en volgde ze een opleiding aan de kunstaca
demie, tot ze in 1939 naar Zuid-Frankrijk 
vluchtte om aan de jodenvervolging te 
ontkomen. Ze werd in 1943 in Auschwitz 
vermoord. 
In de jaren 1941 en 1942 schreef en teken
de Charlotte Salomon in meer dan 700 
taferelen op 769 losse vellen een verhaal 
van haar levensgeschiedenis, dat van haar 
familie en haar vrienden. Ze gaf dit verhaal, 
dat in de vorm van een zangspel geschreven 
is, de titel 'Leben? oder Theater?'. Het manu
script overleefde de oorlogsjaren en werd 
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in 1971 door Charlottes vader en 
stiefmoeder aan het Joods Historisch Mu
seum in Amsterdam geschonken. Daar is 
een deel van haar gouaches permanent 
tentoongesteld. 
Nadat in de jaren zestig enkele door Char
lottes vader gecensureerde fragmenten uit 
het manuscript afgedrukt waren, ver
scheen in 1981 het integrale werk, voor
zien van een Engelse vertaling. In 1994 
publiceerde de Amerikaanse Mary Lewen
thal Felstiner To point her life', een biografie 
van Charlotte Salomon. Enkele maanden 
geleden werd de Nederlandse vertaling 
gepresenteerd. 
Net als in de literatuur over het dagboek 
van Anne Frank wint in het boek van 
Felstiner Charlottes 'leven' het van het 
'theater'. Voor Felstiner is het levenswerk 
van Charlotte - 'c'est toute ma vie' zei ze 
toen ze het pakket gouaches aan een be
vriende arts ter bewaring gaf- in de eerste 
plaats een verslag van een joods leven in 
Nazi-Duitsland. In de proloog noemt 
Felstiner het 'persoonlijk beeldverslag' van 
Charlotte Salomon een juridisch bewijs
stuk in de aanklacht tegen oorlogsmisdadi
gers. En dat laatste is wat Felstiners biogra
fie in de eerste plaats beoogt te zijn. 'Char
lotte Salomon' bevat namelijk naast een 
ontcijfering van 'Leben? oder Theater?', ook 
het verslag van de speurtocht naar de SS
er Alois Brunner, die als handlanger van 
Eichmann verantwoordelijk is voor de 
dood van meer dan honderdduizend joden, 
waaronder Charlotte Salomon. Bovendien 
gebruikt Felstiner haar biografie van Salo
mon om in te haken op de huidige discussie 
over discriminatie onder de nazi-slachtof
fers. Volgens sommige historici, waaron
der Felstiner, bestaat er een duidelijk ver
schil tussen het lijden van vrouwelijke en 
dat van mannelijke slachtoffers. Alhoewel 
Felstin er erkent dat in de mishandeling van 
en moord op nazi-gevangenen nauwelijks 
van gradaties gesproken kan worden, 
schrijft zij: 'Toch moet het worden gezegd: 
in dat cruciale moment op het perron werd 
het ene geslacht disproportioneel naar de 
dood gestuurd.' Nu is de vraag in hoeverre 
vrouwen niet méér, maar wel anders onder 
het nazi-geweld geleden hebben, geen on
zinnige vraag. Op 3 I december 1994 ver
scheen hierover een artikel in het NRC
Handelsblad van de hand van sociologe 
Jolande Withuis. In dit artikel geeft Withuis 
onder meer een overzicht van de veelal 
Noordamerikaanse onderzoeken over de 
rol en de positie van vrouwen in de Tweede 
Wereldoorlog. Deze onderzoeken tonen 
aan dat vrouwen vaker seksueel mishan
deld en vernederd werden. Joodse vrou
wen werden, als ze zwanger waren, meest
al gedwongen geaborteerd. In de vernieti-



gingskampen werden vrouwen sneller naar 
de gaskamers gestuurd, wat de toch al 
schaarse vluchtmogelijkheden voor vrou
wen nog kleiner maakte. Bovendien komt 
een aantal onderzoekers tot de conclusie 
dat, zoals Withuis schrijft, 'vrouwen aan
merkelijk slechtere overlevingskansen 
hadden dan mannen (niet alleen op Schind
lers lijst stonden veel meer mannen dan 
vrouwen), en dat er uiteindelijk meer jood
se vrouwen dan mannen zijn vermoord.' 

OORLOGSDOCUMENT 
Felstin er noemt haar gecombineerde biogra

fie van Charlotte Salomon en Alois Brun
ner een 'gepersonifieerde geschiedschrij
ving'. Zij schreef haar boek, zo stelt ze, 'om 
de tegenstrijdigheden en tragedies van een 
tijdperk, de uitbarsting van zelfmoord en 
volkerenmoord, gestalte te geven in enkele 
ongewone levens.' Voor Felstiner is daar
om het kunstzinnig gehalte van Salomons 
werk van minder belang dan de boodschap 
die zij daarin meent te ontdekken. Zij 
beschouwt Salomons werk hoofdzakelijk 
als een aanklacht tegen het fascisme omdat 
Salomon, aldus Felstiner, 'geheimen weg
schraapte, de omtrekken van ieder moei
zaam verworven waarheid aanzette en 
haar leven schilderde omdat ze wist dat 
alleen weten telde.' Maar dat is slechts een 
deel van de betekenis van 'Leben? oder 
Theater?'. Het zangspel van Charlotte Salo
mon gaat over de verhouding tussen Char
lotte en haar ouders, over de vele zelf
moorden die er in haar familie van moe
derskant gepleegd werden - niet alleen 
haar moeder, maar ook haar tante en haar 
grootmoeder sloegen de hand aan zichzelf 
- maar vooral over Charlottes liefde voor 
de zangpedagoog Alfred Wolfsohn, met 
wie zij een korte verhouding had. Hun 
relatie werd afgebroken toen Charlotte 
naar Frankrijk vluchtte. 'Leben? oder Thea-

ter?' is vooraf een spel over liefde. 'So (lef ihr 
im Angesicht glühenster Sonne blaurotem 
Meere blühensten Bäumen ein altes Erlebnis 
ihrer gfühensten einstmaligen Liebe ein', 
schreef Charlotte aan het eind van haar 
manuscript. 'Dieses Gesicht und diese Gestaft 
zu verdeutlichen. Und das gelang ihr und sie 
bemerkte - dal3 das eine sehr interessante 
Beschäftigung sei.' 
Voor Felstiner tellen de feiten, niet de 
verbeelding. Zij beschouwt de teksten van 
Charlotte Salomon in de eerste plaats als 
een 'abjet trouvé', een oorlogsdocument. 
Bovendien beschouwt Felstiner het werk 
van Salomon als een waarschuwing. Daar is 
op zich natuurlijk geen bezwaar tegen. 
Maar wanneer Felstiner de creativiteit van 
Salomon in dienst stelt van de strijd tegen 
het fascisme, of nauwkeuriger gesteld, van 
een joodse vrouw tegen het discrimineren
de geweld van nazi-mannen, wordt de kun
stenares tot een joodse vrouw geredu
ceerd. En dat is op zijn minst ironisch te 
noemen. Want net als Anne Frank be
schouwde Charlotte Salomons zich in de 
eerste plaats als kunstenares. Voor de 
nazi's waren zij enkel joodse vrouwen. 

POLITISERING 
De werken van Anne Frank en Charlotte 

Salomon vormen weliswaar ook aan
schouwelijke, persoonlijke illustraties van 
het leed dat de joden aangedaan is, maar ze 
zijn in eerste plaats de uitdrukking van een 
verlangen om te creëren en te re-creren. 
We mogen beide werken niet als een 
letterlijk verslag beschouwen. Toen Anne 
Frank haar dagboek in 1944 herschreef, 
veranderde ze niet alleen het woord- en 
stijlgebruik in de verschillende passages, 
maar ook de volgorde van enkele gebeur
tenissen. Dat deed ze om van haar dagboek 
een tekst te maken die ook voor anderen 
leesbaar zou zijn. Op die manier kreeg het 
dagboek niet alleen de waarde van een 
tijdsdocument maar vooral ook van een 
literair werk. Hetzelfde geldt voor Char
lotte Salomon. Haar gouaches en teksten 
zijn het verslag van de verhouding tussen 
een man en een vrouw, gebaseerd op haar 
eigen ervaringen, maar vormgegeven op 
een manier die de persoonlijke geschiede
nis tot een algemeen herkenbaar verhaal 
maakt. 'Leben? ader Theater?' is, zoals Judith 
Herzberg in het voorwoord van de integra
le uitgave van het zangspel schrijft, geen 
autobiografie in de gewoonlijke zin van het 
woord: 'Daarvoor is het te zeer gedrama
tiseerd, te scherp, en zelfs op enkele plaat
sen te satirisch.' De manier waarop Salo
mon teksten en tekeningen met elkaar 
verbindt, het vrijelijk gebruik van verschil
lende perspectieven, het lijnenspel en de 
kleuren maken van 'Leben? ader Theater?' 

de Helling - jaargang 8- nummer I -voorjaar 1995 

Anne met haar zusje en haar vader 

een origineel en indrukwekkend kunst
werk. 

Zowel 'Het Achterhuis' als 'leben? ader Thea
ter?' werden onder ongewone omstandig
heden geschreven en getekend. Beide ver
halen van onrecht en onderdrukking. Maar 
beide werken werden gemaakt door vrou
wen die zich niet in de eerste plaats als 
joods beschouwden en die, terwijl zij 
schreven en schilderden, weliswaar vrees
den maar niet konden weten dat zij aan het 
nazi-regime ten onder zouden gaan. Wie 
Anne Frank en Charlotte Salomon wil eren, 
ere hen als kunstenaressen. Creëren bete
kende voor hen in de eerste plaats het 
verbeelden van menselijke gevoelens. En 
juist omdat hun kunstwerken zonder hun 
uitzonderlijke kracht niet zo bekend had
den kunnen worden, mogen het talent en 
de passie van Anne Frank en Charlotte 
Salomon niet ondergeschikt gemaakt wor
den aan hun lot als joodse vrouwen. Hoe 
begrijpelijk het ook is dat dit gebeurt: bij 
een dergelijke 'politisering' van oorlogsleed 
is niemand gebaat. T 

Monica Soeting is hoo fdredacteur van het 
tijdschrift Surplus 
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0 ern 
Wie vroeger leed, belandde 

bijna automatisch aan de 

zelfkant van de maatschap

pij.Tegenwoordig is er de 

verzorgingsstaat. Probleem 

opgelost, zou men denken. 

• • 
I 

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Nog altijd vallen er mensen 

tussen de wal en het schip. Is er tàch iets mis met de 

verzorgingsstaat? Een opstel over bureaucratische 

onversch i 11 igheid. 

Kees Schuyt 

Wie in onze samenleving aan zijn lot wordt 
overgelaten en blootgesteld raakt aan ern
stige bedreiging en tegelijkertijd niet zèlf 
voor zijn rechten en levensbelangen kan 
opkomen, krijgt te maken met de verzor
gingsstaat in al zijn gedaanten. Als er in die 
instellingen voldoende aandacht, zorg en 
rechtsbescherming aanwezig zijn, zijn de 
personen voor wie gezorgd wordt niet in 
gevaar. Maar als velen het laten afweten, of 
als er situaties ontstaan waarin de eigen 
belangen van de zorgdragers verstrengeld 
raken met die van de zorgvragers, of erger, 
als die belangen verwaarloosd worden juist 
door diegene die een zorgplicht hebben, 
dan is er een groot probleem, verzorgings
staat of niet. 

PERSONAE MISERABILES 
In de vorige eeuw werden mensen die in de 

ernstig in de knel waren gekomen, aange
duid met de Latijnse naam personae miser
abiles. Gedoeld werd op al diegenen die niet 
zelf hun belangen konden behartigen, zoals 
kinderen, vooral wezen of halfwezen. Ken
merk van deze mensen was dat zij mentaal 
niet in staat waren voor zichzelf te zorgen. 

Het waren degenen ook voor wie geen 
belangenbehartigers gevonden werden. 
Tegenwoordig echter, zelfs als het gaat om 
zeer hulpbehoevende personen, bijvoor
beeld iemand oud en der dagen zat en niet 
meer bij zinnen, is de term personae mise
rabi/es in onbruik geraakt. Ook al is dit om 
begrijpelijke redenen gebeurd, de vraag 

· wie in de huidige samenleving de 'personae 
miserabiles' zijn, behoudt zijn geldigheid. 
'Complicerende' factor is dat in de huidige 
verzorgingsstaat, die zijn naam ontleent 
aan het zeer uitgewerkte stelsel van voor
zieningen en zorginstellingen, juist ook 
voor die groepen die voorheen aan het 
eigen lot werden overgelaten en op eigen 
kracht waren aangewezen, het moeilijk is 
nog onbehartigde belangen te vinden. 
Kortom, aan hulpverleners, pleitbezorgers 
en zaakwaarnemers geen gebrek. Deson
danks kan een hele lijst van aan hun lot 
overgelaten personen aangelegd worden: 
kinderen in kindertehuizen en pleeggezin
nen of zij die daaruit weggelopen zijn, 
zwerfjongeren, psychiatrische patiënten 
en zij, die vroegtijdig uit inrichtingen ontsla
gen op eigen kracht verder hun weg moe-
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en 
ten vinden, zwervers, verslaafden, gehandi
capten, gevangenen, illegalen, TBS-ers, 
vreemdelingen op de vlucht voor de 
vreemdelingenopvangdiensten. 
'Personae miserabiles' in onze samenleving 
zijn alle hulpbehoevenden die in de raderen 
van de goedgeoliede hulpverleningsmachi
ne beklemd raken en daarin soms zelfs 
vernietigd dreigen te worden. Hoe zien de 
personen eruit die op deze wijze bekneld 
raken? Wat zijn hun kenmerken? Vormen 
de hedendaagse 'personae miserabil es' niet 
de sluitpost van de samenleving, een P.M. 
op de begroting: dat wat geen geld mag 
kosten, maar niettemin niet vergeten mag 
worden (en dus vaak wel vergeten wordt, 
omdat er geen geld voor is). 
Om de individuele personen om wie het te 
doen is een gezicht te geven, licht ik nu een 
kort fragment uit een brief van een 42-
jarige vrouw, met een multiple-persoon
lijkheids-syndroom opgenomen in een psy
chiatrische inrichting. Ze schreef in een van 
haar vele gedaanten, in dit geval was ze een 
meisje van elf jaar, een brief aan God: 
"God, ik ben bang. Het is nacht. Overdag is 
het gemakkelijk om dapper te zijn, maar 's 
nachts is het moeilijk. Hij is beneden nou en 
kijkt naar de televisie. Misschien valt hij in 
slaap en komt hij niet naar boven. Ik ben het 
zat, wacht, de TV gaat uit. Nu ben ik in 
moeilijkheden. Hij loopt op de trap. God 
vergeef me. God vergeef me. 'Now llay me 
down to sleep'. 
Vergeef me alstublieft. Hij ging naar de keu
ken. Misschien wordt hij weer dronken en gaat 
daar liggen slapen ... Daar komt-ie, ik kan dit 
niet meer hebben, ik houd het niet meer uit. 
'/f I die befare I wake'. Alsjeblieft, laat me 
doodgaan om dit te stoppen. '/ pray the Lord 



my soul to take'. Hij komt dichterbij. Wat kan 
ik doen? Ik zal niet schreeuwen. Ik wil niet 
schreeuwen. God, stuur me naar de hel, daar 
moet het beter zijn dan hier. Ik ben moe. Ik 
ben op. Ik wil niet bloeden. Ik wil alleen maar 
dood. Hij hield halt op de trap. Alles is stil nu. 
Misschien viel hij in slaap. God, kan het U nog 
iets schelen? Echt, geeft U nog om mij? Als dat 
zo is, waarom gaat dit dan maar door en door? 
Waarom kunt U het niet stoppen? Bestaat U 
wel echt? Doen alle vaders dit met hun 
kinderen?" (Uit: 'Shattered Selves, multiple 
personality in a postmodern world', James 
Glass; lthaca and Londen, 1993.) 
Dit fragment geeft erge trauma's aan uit de 
jeugd, die gekenmerkt werd door seksueel 
misbruik, later gevolgd door mislukte hu
welijken en relaties, veel persoonlijk on
dervonden geweld. Personen, die niet voor 
zichzelf op kunnen komen, hebben een 
hele geschiedenis achter zich. Personen die 
zichzelf verwaarlozen en niets meer om 
zichzelf geven, dood willen, zijn eerst zèlf 

verwaarloosd. Zij hebben nu geen leven 
meer, omdat ze geen leven gehad hebben. 
De onverschilligheid om het voedsel dat 
hen wordt voorgezet, wortelt in eerdere 
onverschilligheid van anderen, van ouders 
of ouderen, van instanties. De onmacht 
voor zichzelf op te komen, is ooit gevoed 

in extreme machtsuitoefening. 
Daar komt bij dat onze cultuur mensen die 
aan haar hoge eisen niet kunnen voldoen en 
daarom op een gegeven moment afknap
pen of in het ongerede raken, apart zet. De 
manier waarop vervolgens deze apart ge
zette personen worden opgevangen en 
bejegend in ziekenhuizen en inrichtingen, is 
eveneens doordrenkt van de dominante 
kenmerken van de cultuur. De patiënten en 
cliënten worden onpersoonlijk bejegend 
met een zwaar beroep op eigen verant
woordelijkheid, ze worden kostenbewust 
gemaakt, ze moeten zich gaan schamen dat 
ze zo duur zijn voor de gemeenschap, ze 
worden als een nummer behandeld: pre-
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hem hebben maar elkaar streng ondervra
gen over hun levenswijze, achter de lok
roep van het rattenvrouwtje aan dat hem 

meevoert naar een rots. Hij valt hier vanaf 
en verdrinkt in een fjord. Niemand van het 
dorpsvolk wilde hem te hulp snellen. Een 
locus classicus van schuld en schaamte, het 
ergste dat een ouder kan overkomen: door 
nalatigheid en laksheid je eigen kind verlie
zen. Was het onverschilligheid of pre
occupatie met de eigen kleine werkelijk
heid, die geen oog heeft voor anderen en 
andere belangen? Na lang heen-en-weer
gepraat over schuld en andere levensvra
gen in het tweede en derde bedrijf eindigt 
het stuk met het voornemen van de echte
lieden om voortaan samen voor de arme 
kinderen in het dorp te gaan zorgen. Voor
waar niet de eerste en zeker ook niet de 
laatste daad van kinderbescherming en lief
dadigheid die berust op schuldbesef 
Om verwaarlozend gedrag en de pijnlijke 
gevolgen ervan te voorkomen, maken wij 
regels en bouwen we verzorgende institu
ties. Zelfs als we sceptisch zijn over de 

IS 
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Met de hulpverlening in een 

trefzekerheid van deze regelsystemen, ver
trouwen we bij de gedragsregulering toch 
meer op regels dan op eigen initiatief en ad
hoc-optreden van mensen. In zekere zin is 
het hele recht een poging om de onhandig
heden en onbeschaamdheden van mense
lijk gedrag enigszins aan banden te leggen. 

Daarnaast probeert het recht dat te doen 
door zoveel mogelijk gelijkheid en billijk
heid in acht te nemen. Aldus ontstaan 
steeds uitgebreidere regelverbanden, die in 

de moderne samenleving de vorm hebben 
gekregen van bureaucratische bestuurs-, 
beheer-, en zorgsystemen. 
Max Weber was een van de eersten die het 
moderne streven naar rechtsgelijkheid en 
rechtszekerheid in verband bracht met 
zowel de groei van de rechtsstaat als met 
het vroege kapitalisme. Voor Weber had 
de bureaucratie niets onguurs. Integen
deel, zijn beschrijvende kenmerken van het 
legaal-rationele gezag komen zo goed als 
overeen met de kenmerken van de wester
se bureaucratie. Rechtvaardigheid in het 
kleed van de belangeloosheid. Rechter en 
ambtenaar gelijkelijk dienen sine ira et stu
dio, dus zonder van hun voorkeuren en 
afkeuren blijk te geven en zonder hun 
vrienden voorrang te geven, beslissingen te 
nemen. Zij mogen geen verschil maken 
tussen bekenden en onbekenden, gelovi
gen en niet-gelovigen, partijleden en niet
partijleden. Zij mogen niet kijken naar irre-

foto.· Gerard Wessei/HH 

moderne verzorgings
staat kan het nog alle 

kanten opgaan 

levante achtergronden en onguur uiterlijk 
van cliënten. Met andere woorden: er be
staat een onverschilligheid voor persoon
lijke en individuele verschillen, die in een 

bureaucratisch systeem is geworteld als 
iets goeds en iets vanzelfsprekends. Er zijn 
derhalve verschillende soorten onverschillig
heid, binnen en buiten een bureaucratie. 

Het eerste type onverschilligheid is de 
sociale onverschilligheid. We spreken hier 
over verwaarlozing, gebrek aan aandacht, 
roekeloos gedrag en andere vormen van 
onachtzaamheid en onzorgvuldigheid in 
het maatschappelijk verkeer. Het tweede 
type is de juridische onverschilligheid: het 
zonder onderscheid des persoons hande
len en oordelen, een verworvenheid van de 
moderne samenleving boven het oude 
stamverband met zijn scherpe onderscheid 
tussen 'wij' en 'zij', tussen binnen- en bui
tenstaanders. 
Er is ook een metafysisch aspect van onver
schilligheid, de heilige onverschilligheid van 
de mysticus en de heremiet, die de zorge
loosheid van de leliën des velds vertegen
woordigen. Louis Lavelle constateert dat 
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er een ware onverschilligheid is , die niet 
gelijk staat met cynisch egoïsme. Het is de 
onttroning van de eigenliefde. Hij schrijft: 

'Ware onverschilligheid is de eigenschap 
van de heilige, die eenmaal alle persoonlijke 
voorkeuren te boven gekomen, daardoor 
pas in staat is door te dringen tot de 
essentiële aard van ieder individu, van elk 
mens of ding en die zo intuïtiefin staat is om 
de juiste handeling te verrichten die die ene 
persoon in die speciale situatie vraagt.' (Uit: 
'De eenzelvige mens', Louis Lavelle; 
Utrecht, 1965.) In de hulpverlening is deze 
vaak religieus verankerde onverschilligheid 
ook hard nodig, omdat die niet eerst de 
geloofsbrieven en geboortebewijzen, ver
zekeringspapieren en verblijfsvergunnin
gen vraagt van iemand die om hulp vraagt. 
Zo gaat de hoogste onverschilligheid sa
men met de diepste persoonlijke aandacht 
voor iedere afzonderlijke hulpbehoeven
de. In klinieken van hulp, bijvoorbeeld die 
van Moeder Theresa in Calcutta, maar ook 
dichter bij huis in de verslavingszorg en 
zwerverstehuizen, op perron Nul, in de 
gevangeniscel van de veroordeelde delin
quenten, wordt persoonlijke hulp gebo
den, juist omdat men de opdracht van 
artikel I van onze Grondwet, een ieder 

ongeacht geloof, levensovertuiging, ras en 
sekse te behandelen, probeert uit te voe
ren. Alle personen, alle cliënten of patiën
ten, zijn de hulpverlener even lief en met 
die instelling is hij in staat om de volle 

aandacht te schenken aan een individuele 

cliënt. 

Er bestaat echter een spanning tussen de 
bureaucratische onverschilligheid, die om 

regels vraagt, en de heilige onverschillig
heid, die ongeregeld en intuïtief te werk 
gaat en daarmee dichtbij een uitzonderlijke 
tolerantie komt. Met alle problemen van
dien voor de alledaagse samenleving, die èn 
niet zo heilig èn niet zo tolerant is en om 
regelend optreden vraagt. 
Tenslotte is er naast de sociale, juridische 
en religieuze onverschilligheid nog een psy
chologische vorm van onverschilligheid, die 
erop neer komt dat personen geen enkele 
interesse meer tonen voor het eigen be
staan, voor hun omgeving, voor hun eigen 
of andermans toekomst. Er is geen enthou
siasme meer, geen zelfrespect, geen wil om 
te volharden in het bestaan. Alles wordt als 
even negatief ervaren, zelfverwaarlozing 
en zelfverwonding zijn er vaak het gevolg 
van. Ook dit is een bekend verschijnsel in 
de hulpverlening, in de verslavingszorg, in 
de psychiatrie, in de rouwverwerking. Uit 
de vaak verwarde en onsamenhangde ver
halen van deze mensen zijn vaak elementen 
te halen die duiden op authentieke en 
bekende behoeften aan gemeenschap, aan 
persoonlijke ontmoeting, aan minimale sa-



menhang en aan een behoefte aan werkza
me activiteit. Werk en liefde, geld en goede 
woorden zijn de basis voor herstel via de 
hulpverlening. 
Met al deze vormen van onverschilligheid 
zal het duidelijk zijn dat het met de hulpver
lening in een moderne verzorgingsstaat alle 
kanten op kan gaan. De spanningen die 
sowieso al bestaan binnen elke organisatie 
en bureaucratisch systeem, namelijk die 
tussen het onpersoonlijke en het persoonlij
ke, tussen het ordelijke en het wanordelijke, 
tussen hetprivate en het publieke, krijgen in 
een hulpverleningsorganisatie een dubbele 
lading. Hoe is het mogelijk om in een 
onpersoonlijke, hoogst gereguleerde om
geving van een hulpverleningsorganisatie, 
tèch voldoende persoonlijke aandacht en 
zorg te geven? Waar en wanneer botsen de 
uiterst persoonlijke en subjectieve ver
wachtingen van de hulpbehoevenden op de 
afstandelijke en streng gereguleerde han
delingen van de hulpgevers? 
Natuurlijk is dit eeuwige dilemma niet op
losbaar, maar duidelijk is dat er gradaties 
zijn in de manier waarop in en buiten de 
hulpverlening met die spanningen wordt 
omgegaan. Om die gradaties gaat het in 
specifieke situaties. De juiste handeling, de 
juiste beoordeling zijn - net als het juiste 
woord - een typische mengvorm van het 
persoonlijke en het onpersoonlijke, van 
het formele en het informele, van de alge
mene regel en het bijzondere geval. De 
gradaties worden zichtbaar worden in de 
twee uitersten. Aan de ene kant geef ik het 
voorbeeld van de directeur van een basis
school voor speciaal onderwijs die om 
kwart over vijf de poort van de school wil 
sluiten, - dat is zijn specifieke taak en 
verantwoordelijkheid, de regels zijn duide
lijk - maar verrassenderwijs nog een leer
lingetje voor de deur ziet staan. Zij is niet 
afgehaald en heeft om een of andere onver
klaarbare reden het speciale taxibusje ge
mist dat haar elke dag naar huis brengt. Ze 
heeft daar al anderhalf uur staan wachten 
en niemand komt opdagen. De directeur 
aanschouwt de situatie, draait met zijn 
sleutel de schooldeur dicht en gaat naar 
huis. Later als de chauffeur van het busje, 
die het kleine kind toch miste en maar op 
goed geluk terug was gegaan naar school en 

et kind twee uur na de normale tijd alsnog 
vond, aan de dienstdoende directeur om 

itleg had gevraagd, was het laconieke 
ntwoord van deze directeur: 'Ja, daar ben 

ik niet voor ingehuurd, ik moet de school 
beheren en niet de kinderen naar huis 
brengen. Dat is mijn taak niet.' (Hij had het 
kind natuurlijk toch nog even binnen kun
nen laten en haar ouders bellen.) 
' Daar ben ik niet voor ingehuurd.' Deze 
uitdrukking moet u onthouden, want die 

kan cruciaal zijn bij het ontdekken van de 
gevaarlijke vormen van bureaucratische 
onverschilligheid: het afschuiven van ver
antwoordelijkheid, het niet verder kijken 
dan de eigen taak lang is, het niet reageren 
op onverwachte situaties of signalen van 
buitenaf, het zonder gevoel verder gaan 
met het eigen werk, het niet over de hekjes 
van de eigen verantwoordelijkheid heen kij
ken. Zo werkt de bureaucratische machine 
en zo produceert deze machine onverschil
ligheid, een onverschilligheid die zelfs grove 
nalatigheid kan worden. 

ONVERSCHILLIGHEID 
Aan het andere uiteinde staan de hulpverle

ners die dag en nacht paraat staan en die 
zich met hun hele ziel en zaligheid in het 
werk storten. Zij blijven de te helpen 
persoon als een individu zien, als een on
deelbaar niet op te splitsen persoon, en 
stemmen zoveel mogelijk hun handelen 
daarop af. Soms doen zij dit met een 
voorbijgaan aan regels, soms juist door die 
regels op perfecte wijze uit te voeren. 
Zulke hulpverleners zijn er nog wel, al zijn 
ze zeldzaam geworden. Immers, de bu
reaucratische levensvorm is de meest van
zelfsprekende geworden. Om begrijpelijke 
redenen: iedereen wil na gedane arbeid 
rust en privacy, iedereen heeft daar natuur
lijk ook recht op. 
Waar personen en zaken slechts onder 
één aspect worden gezien en beoordeeld, 
waar de sociale en de psychologische di
mensies over het hoofd worden gezien of 
genegeerd, waar personen eenvoudig tot 
nummer worden gereduceerd, ligt het ge
vaar voor bureaucratische onverschillig
heid op de loer. Ditgevaar is altijd aanwezig 
in goed werkende bureaucratieën, omdat 
een bureaucratisch systeem volledig geba
seerd is op de aanvaarding van hiërarchie 
en van verticale en formele bevoegdheids-
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afbakeningen. Tevens werkt de bureaucra
tie noodzakelijk op basis van het principe 
van de-personalisatie: het ontdoen van de 
meest eigen en persoonlijke kenmerken 
van de te behandelen vrager. Buitenstaan
ders en kritische vragenstellers, klokken
luiders die aan de bel trekken om misstan
den in bureaucratische systemen te signa
leren, worden per definitie aan deze hlerar
chisering onderworpen. Er is geen plaats 
voor hen in de bureaucratische herberg en 
als er al een klachtenprocedure openstaat 
voor buitenstaanders, dan wordt het hen 
zo moeilijk mogelijk gemaakt. Outsiders 
zijn tegenstanders. 
De aanvaarding van hiërarchie en de-per
sonalisatie heeft de bureaucratie gemeen 
met het verschijnsel geweld, zodat wer
kers in bureaucratische systemen zich 
steeds bewust moeten zijn van de mogelijk
heid dat het met regels beteugelde geweld 
niet in andere gedaanten toch tevoorschijn 
komt. Zou het toegenomen geweld in de 
westerse wereld, vooral ook het geweld 
jegens kinderen en jongeren, niet te maken 
kunnen hebben met deze systematische 
hiërarchisering en de-personalisatie? De 
overweldigende positie van bureaucrati
sche systemen in onze samenleving hebben 
de gewenning aan deze vanzelfsprekende 
hiërarchisering van relaties vergroot. 
Bureaucratische onverschilligheid zal dáár 
het sterkst aanwezig zijn waar de cliënten 
om wie het gaat zèlf geen weerstand bieden 
aan de prefiguraties van geweld, zoals die in 
de beperkende gedragskeuzen van de bu
reaucratie naar voren komen. Ik kan geen 
specifieke soorten van organisaties aanwij
zen die hier meer of minder gevaar lopen. 
Onverschilligheid is eigen aan elk systeem 
zodat extreme verwaarlozing overal op 
kan duiken: in de bejaardenoorden, waar 
een stereotiep denkende directeur geen 
tegenspraak duldt, in een TBS-kliniek, waar 
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een psychiater op grond van zijn onaantast
bare professionele deskundigheid geen 
bezoekrecht toestaat voor de kinderen 

van een TBS-gedetineerde, in een rechts
hulporganisatie, waar op grond van de 
nieuwe regelingen een beroepsrecht voor 
bureaucratisch vermangelden zo goed als 
onmogelijk wordt gemaakt. 
Is er een uitweg uit de neerwaartse ver
strengeling van onverschilligheden I Ik denk 
het wel, omdat de niet-extreme mengvor
men van persoonlijke en onpersoonlijke 
werkwijzen voorbeelden geven van hulp
verlening die op creatieve wijze met de 

mogelijkheden en de beperkingen van een 
bureaucratisch systeem omgaan. 

CREATIEVE ZORG 
Wat creatief boekhouden is voor het bud

get, is creatieve zorg voor de bureaucratie. 
Een bureaucratisch hulpverleningssysteem 
hoeft niet per se uit de hand te lopen en in 

overdreven mate nalatig en onverschillig te 
worden voor zijn cliënten. Veel hangt af van 
de wijze waarop het systeem en de hulp
verleners daarbinnen, in staat zullen zijn de 
bekende tegenpolen, namelijk het per
soonlijke en het onpersoonlijke, het for
mele en het informele, het geregelde en het 
niet geordende, te overstijgen. Wordt één 
van de twee polen het dominante kenmerk 
in de omgang met cliënten, dan is de kans 
groot dat er steken vallen. 
De te beantwoorden vraag is: hoe is zo'n 

creatieve zorg, waarin tegenpolen worden 
overstegen, te realiseren? Is zorg niet een 
ongrijpbaar, sommigen zullen zeggen, ty
pisch vrouwelijk en intuïtief verschijnsel? 
Allereerst iets over de associatie zorg met 
het vrouwelijke. De oorspronkelijke 
Griekse betekenis van zorg is beheer, 
waarin zowel het woord Heer (van Kyrie 
Eleison) als het moderne begrip curator is 
verborgen. 'Personae miserabiles' hebben 

een curator nodig, iemand die voor hen 
zorgt. Een tweede oude betekenis van het 

brengen van offers aan de Goden om die 

gunstig te stemmen en een derde beteke

nis, nog steeds volledig aanwezig in de 
Engelse woorden 'cure' en 'care', is inten

sieve aandacht. 
'Intensive care' is niet uitsluitend in het 

ziekenhuis nodig, maar eigenlijk overal in de 
samenleving, niet alleen als het te laat is en 
de ongelukken al hebben plaats gevonden. 
De intensieve aandacht waarmee een kun
stenaar of kunstenares opgaat in het te 
maken kunstwerk kan gerust zorg ge
noemd worden. Met zorg iets maken, met 

zorg aan iets werken, zorg besteden aan 
iets, al deze uitdrukkingen geven een alge
meen kenmerk aan, dat voor mij niet sa

menvalt met lager gewaardeerde vrouwe
lijke arbeidstaken. Het overstijgen van deze 
simpele tegenstellingen hoort derhalve 
ook bij creatieve zorg. 
Je kan op drieërlei manieren je cliënten 
tegemoet treden: je kan een cliënt zien als 
een taak, als een probleem of als een - met 
mysterie omgeven - medemens. Bij deze 
drie manieren om je werk, èlk werk denk ik 
zelfs, te doen, horen verschillende houdin
gen. Denk aan de directeur van de school 
voor speciaal onderwijs, die zei dat hij niet 
was 'ingehuurd' voor het naar huis brengen 
van overgebleven kinderen. Dat was zijn 
taak niet. Een taak is dus een nauwom

schreven iets, in hiërarchische regels vast

gelegd en veelal routinematig af te hande
len. Voor een taak heb je 'too/s' nodig, 

instrumenten. Je kan een taak ook door 
een machine laten doen, zoals bureaucra
tieën en bedrijven uit economische rede
nen de taak van het rondbrengen van koffie 
laten vervullen door een machine. 

Je kan je werk ook als een probleem zien. 
Een probleem is iets waar je eerst nadere 
informatie over nodig hebt, die je vervol
gens ook gaat verzamelen. Stel dat de 
directeur het overgebleven kind niet als 
een taak, maar als een probleem gezien had, 
dan was hij op informatie uitgegaan: wat is 
hier aan de hand, wie zijn je ouders, waar 
woon je? Zoals bij een taak instrumenten 
horen, zo hoort bij een probleem informa
tie. Typisch professionele hulp bestaat uit 
het oplossen van problemen: men stelt een 
diagnose en baseert daarop een therapie. 
Geen wonder dat in hulpverleningsinstel
lingen zoveel informatie verwerkt wordt, 
zoveel onderzoekingen worden gedaan en 
cliënten meestal het hemd van het lijf 

gevraagd wordt. 
Een derde mogelijkheid zou zijn om de 
confrontatie met het achtergebleven kind 
op te vatten als een buitenkans om het kind 
te ontmoeten als kind, om zich te verdie
pen in de leefwereld en de omstandigheden 
van het kind. En voor het kind leze men 

hier: een cliënt, een patiënt, iemand die aan 
jouw zorgen is toevertrouwd. Elke mede

mens heeft iets mysterieus. De ontdekking 

daarvan kan de hulpverlening in een dieper
gaand contact veranderen en ertoe leiden 
dat het onderscheid tussen hulpverlener 
en hulpbehoevende gaat verdwijnen. De 
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professional wordt spontaan en de catego
rieën vrijwillig en professioneel verliezen 
hun zin. Wat voor een dergelijk hulpverle
ningsconcept nodig is, is openheid van 
geest en jeugdigheid des harten. 
Een professioneel hulpverleningssysteem 

of een bureaucratisch zorgsysteem kun
nen achtereenvolgens worden opgevat 
eerstens als een verzameling taken, goed 
afgebakend en precies geformuleerd, 

tweedens als een verzameling problemen, 
die adequaat, professioneel, dienen te wor
den opgelost, derdens als een verzameling 
mensen, die voor elkaar een diepere di
mensie aan het bestaan weten te geven. Dit 
laatste kan dan een creatief zorgsysteem 
genoemd worden. Het één kan niet zonder 
het ander. Men bereikt geen creatieve zorg 
door taken te verwaarlozen of de profes
sionaliteit te verloochenen. Maar creatieve 
zorg kan gezien worden als het beste 
tegengif tegen de steeds op de loer liggende 
bureaucratische onverschilligheid -als ge
volg van te sterk volgehouden taakafbake
ningen of van te eenzijdig gerichte profes
sionele 'problemso/ving'. 

Een dergelijke open en creatieve houding 
vergt echter heel veel van bestuurders, 
hulpverleners en cliënten. De 'kunst van 
het hulpverlenen' is een lastige a/s die 
wordt opgevat als het overstijgen van de 
gebruikelijke dualiteiten. De professionele 
hulpverlener leert als een pure vrijwilliger 
hoe en wanneer hij of zij de eigen profes
sionaliteit moet laten varen, zonder dat de 
cliënten daardoor in gevaar komen. Hij of 
zij weet wanneer de werktijden niet bu
reaucratisch moeten worden nageleefd, 
zonder de eigen verlangens naar vrije tijd 
helemaal te vergeten. Hulpverlenen in wel
ke organisatie en voor welke doelgroep 
ook, is de kunst om op een persoonlijke 
manier onpersoonlijk te blijven, om op een 
informele manier formele regels in acht te 
nemen, om op een onverschillige manier 
bureaucratische onverschilligheid buiten 
de deur te houden. T 
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Progressief debacle 
De politiek is spannend geworden. Dat 
fllleeft ze, spijtig genoeg, niet aan zichzelf te 
coanken, maar aan de kiezers. Bij gebrek aan 
v.verkelijke politieke strijd nam het 'funshop
fp>en' op de vrije electorale markt bij de jong
ste statenverkiezingen groteske vormen aan. 
Zo grotesk dat het niet meer leuk was. 

lDe victorie van Bolkestein kon verwacht 
w.rorden. Niet alleen was zijn stijl van politiek 
&edrijven veruit superieur aan die van de 
iiindere 'politieke leiders', ook kreeg hij de 
<OJverwinning van het 'progressieve kamp' op 
men presenteerblaadje aangeboden. Het 
ssnmenkomen van rechts (de WD) en links 
(PvdA en D66) in 'paars' heeft kennelijk 
Ullrtsluitend aan de linkerkant tot een politie
\:\e 'lerlamm·1ng geleid. 

ZZeer veel progressieve kiezers stemden dit
maal met de voeten: zij bleven thuis. Meer 

dan als een overwinning voor het Bolkestei
niaanse populisme, moet de verkiezingsuit
slag van 8 maart daarom gezien worden als 

een collectief protest tegen de politieke ab
stinentie van de grote progressieve partijen. 
Ongelukkige bijkomstigheid was bovendien 
dat 1n minder dan een half jaar de paarse 
'RJiolltiek.e dagdroom' in rook opging. Het 
:dloenemende politieke cynisme kreeg bij 

deze stembusgang daardoor ook vat op de 
progressieve kiezers. 

Reeds binnen een half jaar is het paarse 
'vernieuwingsproject' zijn glans kwijtgeraakt. 
Dat viel, gezien alle mooipraterij bij de start, 
ook wel te verwachten. Inmiddels wordt 

duidelijk dat de achilleshiel van het paarse 
regeerakkoord het ontbreken van een con
sistent sociaal programma is. Helaas, staat 
deze omissie niet op zichzelf. Zij is het ge
volg van een bijna mythische verering van 
het vrije-markt-denken. 'Dynamisering' heet 

dat in het paarse jargon. 
Tegenover het platte (maar politiek bijzon
der heldere) economisch liberalisme van 
Bolkestein en zijn partij zetten de twee an
dere regeringspartijen geen eigen politiek 
verhaal neer. En zo langzamerhand dringt 
zich de conclusie op dat zij een dergelijk 
verhaal ook niet hebben. Erger, het onder
liggende zelfVertrouwen om tot een derge

lijk verhaal te komen, lijkt nagenoeg afwezig. 

Dàt is het eigenlijke drama achter de stem
busuitslag van 8 maart. 
Helaas, het spitsroeden lopen van Wallage 
en Wolffensperger tijdens de afgelopen 
campagne verwijst naar een diepere politie
ke identiteitscrisis. Wellicht kan bij de vol-

gende kamerverkiezingen, waarin het 'om 
het echie gaat'. een beter resultaat geboekt 
worden. Maar het inzetten van 'kanonnen' 

als Kok en Van Mierlo en een assertievere 
wijze van campagne voeren, kunnen dit fun
damentele politieke onvermogen uiteindelijk 

niet compenseren. 
Nee, een puur communicatieve tegenstrate
gie (Rottenberg) is onvoldoende. En Kok en 
Van Mierlo als 'electorale jokers' uitspelen, 

biedt op den duur ook geen soelaas. Er zal 
een politiek-inhoudelijk antwoord moeten 
komen. De progressieve politici kunnen niet 
langer op het krediet van paars teren. 
De verkiezingsuitslag is eerst en vooral een 
kritiek op het gebrek aan politiek zelfbewust
zijn bij de leiding van PvdA en D66. Maar 
deze kritiek kunnen ook de progressieven in 
die partijen zich aanrekenen. Er is opnieuw 
kostbare tijd verspeeld en creatieve denk
kracht onbenut gebleven. Wederom telde 
de machtspolitieke werkelijkheid zwaarder 
dan het 'politieke idealisme'. 
Akkoord, Groenlinks mag dan bij deze ver

kiezingen goed uit de bus zijn gekomen, de 

progressieve politiek heeft bij de afgelopen 
verkiezingen genadeloos verloren. Dat is 

een gemeenschappelijk probleem. Van 
PvdA, D66 en Groenlinks samen. 

Henk Krljnen 

Hulp -die niet he I pt? 
oosterbuur, dan om een herziening van 
onze relatie met de ontwikkelingslanden. 
Zou de reactie niet ook moeten zijn, dat 
- met erkenning van de relatief beperkte rol 
van ontwikkelingshulp -vooral politieke fac
toren doorslaggevend zijn voor de 'kwaliteit' 
van de hulp? Denk aan factoren als over
heidscorruptie, de aan-of afwezigheid van 
burgeroorlogen en agressie-oorlogen tegen 
buurlanden, de mate van samenspel tussen 
overheid en markt, het bestaan van een 
zekere inteme sociale zekerheid en veilig
heid. Kortom, het stabiel functioneren van 
staten lijkt een bijna noodzakelijke voor
waarde voor het slagen van ontwikkelings

hulp. 

Frits Bolkestein opende kortgeleden op
nieuw de aanval op de Nederlandse ont
wikkelingshulp. Zijns inziens is een groot 
deel van de hulp weggegooid geld. Waar 

veel hulp wordt gegeven, is het rendement 
vaak nihil (Tanzania), waar weinig of geen 
hulp wordt verstrekt, stijgt de welvaart van
zelf (Korea). 
Ironisch genoeg verwoordt Bolkestein wat 
twintig tot dertig jaar geleden reeds in radi
caal-linkse kringen werd verkondigd: Hoi
lands hulp helpt niet. Maar de politieke ach

tergrond van waaruit de kritiek werd gele
verd, was een andere. Ontwikkelingshulp, 
zo luidde de progressieve aanklacht toen, 
leidt tot onderontwikkeling en imperialisme. 
Zij voert slechts tot geldsmijterij en mislukte 
projecten, zo klinkt Bolkesteins slotakkoord 
nu. De WO-aanvoerder heeft, zoals ge
woonlijk, een heldere politieke boodschap: 

'Nederland, ga wat de hoogte van je ont

wikkelingshulp betreft terug naar 0,7 pro
cent van je Bruto Nationaal Produkt; dat is 
wat we dertig jaar geleden in de VN heb
ben beloofd, alles wat we erboven doen is 
flauwekul.' 

Echter, ook in de wereld van de ontwikke
lingssamenwerking is men kritisch over de 
effectiviteit van de hulp. Zo betoogde de 
progressief georiënteerde Paul Hoebink in 
zijn recente proefschrift 'Geven is nemen' 
ongeveer hetzelfde als Bolkestein: vele Ne
derlandse projecten zijn olifanten in de 
woestijn. Ze worden opgezet vanuit Neder

land, met een Nederlandse bril, en passen 
vaak helemaal niet in de sociaal-economi
sche structuur van een ontwikkelingsland. In 
ontwikkelingshulp-kringen wordt tegen
woordig dan ook veelvuldig gepleit voor het 
temperen van de ambities: beperk het aan
tal landen en sectoren zodat de hulp beter 
gericht kan worden. 
'Kwaliteitsverhoging' lijkt het sleutelwoord in 
de politieke strijd die momenteel rondom 
de ontwikkelingssamenwerking woedt. Dit is 
natuurlijk een loffelijk streven. Maar intussen 

komt de voorgenomen 'herijking' van het 
Nederlands buitenlands beleid, inclusief het 

ontwikkelingsbeleid, maar moeizaam van de 
grond. De ambtelijke discussies draaien eer
der om de rol van Nederland in de Euro
pese Unie of om de non-relatie met onze 
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Een debat over de kwaliteit van de hulp is 
uitstekend, maar kwaliteit, in de beperkte en 
apolitieke betekenis van het woord, is niet 
de enige zorg. Wie zich blindstaart op 'kwa
liteit', spant het paard achter de wagen. 
Eerst zullen toch inhoud en richting van de 
hulp vastgesteld moeten worden. En daama 
kan de eis gesteld worden dat maximale 
kwaliteit geleverd wordt. First things (trst! 

Chris Huinder 

Chris Huinder is voorzitter van de 
Zuid-Noord Federatie 
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Doet de arbeidsmarkt waarvoor zij bestaat: de vraag naar en het aanbod van 

werk op elkaar afstemmen? De schijn wordt nog wel opgehouden, maar het 

heilig huisje van de volledige werkgelegenheid is in de praktijk gesneuveld. Twee 

geharnaste visies- de vrije-markt-visie en de herverdelings-visie- strijden om 

de overwinning. Is er een gulden middenweg mogelijk? Of moet één van de 

kampen uiteindelijk in het stof bijten? 

Paul de Beer 

De politiel<e strijd 
om de arbeidsmarkt 
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De vrije-markt-visie is in het afgelopen de
cennium steeds toonaangevender gewor
den. Ze valt vooral te beluisteren in kringen 
van werkgevers, liberale partijen en neo
klassieke economen. De structurele werk
loosheid wordt toegeschreven aan de ver
starring en het gebrek aan dynamiek van de 
Nederlandse arbeidsmarkt. 
De stijging van de structurele werkloos
heid is in deze visie niet zozeer een gevolg 
van het feit dat méér mensen werkloos 
worden, maar van het feit dat, wie eenmaal 
werkloos is, weinig kans heeft om weer aan 
de slag te komen. De langdurige werkloos
heid is in Nederland dan ook zeer hoog: de 
helft van de werklozen zit langer dan een 
jaar zonder werk. Ter vergelijking: in de 
Verenigde Staten is dit slechts één op 
iedere acht werklozen. 

ONDERKANT 
De (preventieve) ontslagbescherming vormt 

hiervoor een belangrijke verklaring. Een 
werkgever kijkt wel driemaal uit voor hij 
iemand in vaste dienst neemt als hij niet 
helemaal zeker is van de kwaliteit van de 
nieuwe werknemer of de vooruitzichten 
voor zijn bedrijf. Als hij op een gegeven 
moment weer van zijn medewerker af wil, 
kan hij zich heel wat kosten en moeite 
besparen door hem of haar slechts een 
tijdelijk contract aan te bieden dan wel als 
uitzendkracht of oproepkracht aan te stel
len. In Nederland heeft dan ook één op de 
tien werkenden een flexibel contract, in
ternationaal gezien een hoog percentage. 

Het werkloosheidsprobleem concen
treert zich aan de onderkant van de arbeids
markt. Laag opgeleiden hebben bijna twee
maal zoveel kans op werkloosheid als ho
ger opgeleiden, allochtonen zelfs drie- tot 
vijfmaal zoveel als autochtonen. 
Door het relatief hoge minimumloon in 
Nederland zouden veel laag betaalde en 
laag gekwalificeerde banen zijn verdwenen. 
Dat wordt nog versterkt door het feit dat 
in veel CAO's de laagste loonschaal ruim 
boven het wettelijk minimumloon ligt (ge
middeld 12 procent en in de bouw zelfs 28 
procent), waardoor laag opgeleide werk
nemers voor werkgevers veel te duur zijn 
geworden. 
Doordat in de meeste bedrijfstakken de 
CAO's ook worden opgelegd aan werkge
vers die niet bij de onderhandelingen be
trokken zijn (de zogeheten algemeen-ver
bindend-verklaring), wordt het individuele 
werkgevers onmogelijk gemaakt om tegen 
het minimumloon extra personeel aan te 
nemen. Dit beperkt de beloningsverschil
len tussen bedrijven en belemmert een 
goede marktwerking. Gevestigde werkne
mers (de 'insiders') zouden aldus hun posi
tie beschermen ten koste van buitenstaan
ders (de 'outsiders'), werklozen en nieuw
komers op de arbeidsmarkt. 
Daarnaast worden de arbeidskosten in 
Nederland opgedreven door de torenhoge 
lastendruk. De belastingen en premies heb
ben een grote 'wig' gedreven tussen de 
bruto-loonkosten die de werkgever moet 
betalen en het nettoloon dat de werkne-
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mer mee naar huis neemt. De werknemers 
trachten deze lasten af te wentelen op de 
werkgevers, waardoor de loonkosten 
steeds hoger worden. Dit prikkelt werkge· 
vers om arbeid te vervangen door kapitaal· 
goederen (machines, computers) en zich 
van minder produktieve werknemers te 
ontdoen (bijvoorbeeld door ze in de WAO 
te 'lozen'). 
Op iedere zeven ~erkenden zit liefst één 
persoon arbeidsongeschikt thuis met een 
AAW- of WAO-uitkering. Dat is veel meer 
dan in het buitenland, hoewel er geen 
aanwijzingen zijn, dat de gezondheidstoe· 
stand van de Nederlandse beroepsbevol· 
king slechter is dan in andere landen. 
Ten gevolge van verstarrende instituties. 
de hoge collectieve lasten en het genereu· 
ze sociale-zekerheidsstelsel, zo stellen de 
aanhangers van de vrije-markt-visie, is er de 
laatste decennia vrijwel geen werk bijgeko· 
men: het totale aantal uren dat in Neder· 
land wordt gewerkt, is sinds 1960 met 
slechts 5 procent toegenomen. Aangezier 
in dezelfde periode de beroepsbevolking 
met meer dan de helft is gegroeid, moet 
een ongeveer gelijkblijvende hoeveelheic 
werk over steeds meer mensen worder 
verdeeld. 
Het gebrekkige functioneren van de Ne· 
derlandse arbeidsmarkt blijkt ook uit het 
feit dat ons niveau van arbeidsparticipatie ir 
Europa al jarenlang zeer laag is. In Neder· 
land neemt slechts 60 procent van de 
bevolking van tussen de I 5 en 65 jaar dee 
aan de arbeidsmarkt, tegenover bijna 7C 



procent in Duitsland en Frankrijk en rond 
de 80 procent in de Scandinavische landen 
en de Verenigde Staten. 
De lage arbeidsparticipatie is het gevolg 
van de geringe arbeidsdeelname van vrou
wen en ouderen . Vrouwen worden door 
kostwinnersfaciliteiten belemmerd om tot 
de arbeidsmarkt toe te treden. Voor oude
re werknemers zijn er diverse genereuze 
regelingen om vervroegd uit te treden: via 
de vut of de WAO. 
Kortom: de verstarde Nederlandse ar
beidsmarkt wordt gekenmerkt door een 
hoge werkloosheid, die na iedere con
junctuurgolf weer op een hoger niveau 
terechtkomt, een lage arbeidsparticipatie, 
een stagnerende werkgelegenheidsont
wikkeling, een grote uitstoot van arbeid
songeschikten, een tekort aan banen aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt en een 
groot aantal flexibele contracten. 
De oplossing die de aanhangers van de vrije
markt-visie voor de problemen op de ar
beidsmarkt aandragen, ligt voor de hand: 
eerherstel voor het marktmechanisme. De 
arbeidsmarkt zal vanzelf beter gaan func
t ioneren indien belemmerende regelgeving 
en instituties worden afgeschaft: verlaging 
of afschaffing van het minimumloon, niet 
langer algemeen verbindend verklaren van 
CAO's, beperking van de ontslagbescher
ming, verruiming van arbeidstijden en ope
ningstijden, opheffen van beperkingen op 
uiuendarbeid, flexibilisering van lonen en 
werktijden enz. Daarnaast dient de druk 
van de collectieve lasten te worden verlicht 
en het sociale-zekerheidsstelsel te worden 
afgeslankt. 

DE HERVERDELINGSVISIE 
Er kan ook op een andere manier tegen de 

huidige arbeidsmarktsituatie worden aan
gekeken. In deze visie, die als de herverde
lingsvisie kan worden aangeduid, wordt de 
ernst van de werkloosheidsproblematiek 
geenszins ontkend. Maar de aanhangers 
van deze visie, die vooral in de kring van de 
vakbeweging en linkse politieke partijen 
worden aangetroffen, bestrijden dat het 
probleem zich vanzelf oplost als het markt
mechanisme maar de vrije hand wordt 
gelaten. In tegenstelling tot wat de pleitbe
zorgers van de vrije markt stellen, is de 
Nederlandse arbeidsmarkt namelijk hele
maal niet zo star. 
Hoewel het totale aantal arbeidsuren in 
Nederland de laatste decennia niet struc
tureel is toegenomen, slaat ons land, wat de 
groei van het aantal banen betreft, interna-
·onaal gezien bepaald geen slecht figuur. In 

<de afgelopen 25 jaar is het aantal banen in 
ederland met bijna een kwart toegeno

men, terwijl in de andere landen van de 
Europese Unie het aantal banen met 

Videotraining voor sollicitatiegesprek (foto: Rob Huibers/HH) 

slechts 8 procent groeide. Nederland is er 
dus in geslaagd een constante hoeveelheid 
werk over steeds meer personen te verde
len. Anders gezegd: de gemiddelde arbeids
duur per werkende is sterk verminderd, in 
de jaren zestig en zeventig onder andere 
door de invoering van de vijfdaagse en 
veertigurige werkweek, in de jaren tachtig 
en negentig vooral door de explosieve 
toename van het aantal deeltijdbanen. 
De loonkosten in Nederland behoren wel
iswaar tot de hoogste ter wereld, maar 
daar staat tegenover dat ook de arbeidspro
duktiviteit in ons land internationaal gezien 
zeer hoog is . De loonkosten per eenheid 
produkt zijn dan ook niet bijzonder hoog. 
Daar komt nog bij dat Nederland in de 
jaren tachtig en het begin van de jaren 
negentig kampioen loonmatiging was. Tus
sen 1980 en 1993 stegen de lonen in 
Nederland met gemiddeld 3 procent per 
jaar, terwijl dit in de Verenigde Staten 5 
procent en in de Europese Gemeenschap 7 
procent was. Daardoor heeft Nederland 

zijn concurrentiepositie op de wereld
markt weten te versterken. 
De hoge werkloosheid onder laag opgelei
den, allochtonen en andere 'zwakke groe
pen' kan slechts ten dele worden verklaard 
uit het feit dat aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt veel banen verloren zijn ge
gaan- en nog steeds verdwijnen. Dit geldt 
vooral in de landbouw, industrie en bouw
nijverheid. Tegelijkertijd zijn er echter in de 
dienstensector, zoals de horeca, detailhan
del, schoonmaakbranche en de zorgsector, 
veel nieuwe banen aan de onderkant bijge
komen. 
Echter, steeds meer functies aan de onder
kant van de arbeidsmarkt worden bezet 
door hoger opgeleiden die op 'hun eigen 
niveau' geen werk kunnen vinden en daar
door lager opgeleiden uit deze banen ver
dringen. Er lijkt dus niet zozeer sprake te 
zijn van een specifiek probleem aan de 
onderkant van de arbeidsmarkt, maar veel 
meer van een tekort aan banen op middel
baar en hoger niveau. 
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Wellicht hebben voor- en 

De arbeidsparticipatie mag in Nederland 
dan erg laag zijn, sinds het midden van de 
jaren tachtig zijn we wèl in rap tempo de 
achterstand op het Europese gemiddelde 
aan het inhalen. Dit komt vooral door de 
sterke groei van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen, die sinds 1980 is geklommen van 
37 procent van de bevolking van tussen I 5 
en 64 jaar tot 47 procent. 
Bovendien is de lage arbeidsparticipatie in 
Nederland allesbehalve een nieuw ver-
schijnsel. In de jaren zestig, toen er sprake 
was van volledige werkgelegenheid en nie
mand het niveau van de arbeidsparticipatie 
als een probleem zag, bereikte zij zelfs een 
dieptepunt. Kijken we naar het deel van de 
totale bevolking dat werkt, dan blijkt dit 
aandeel al sinds het begin van deze eeuw 
tussen de 35 en 40 procent te schomme
len. Dat wil zeggen datgedurende deze hele 
eeuw iedere Nederlander met betaald 
werk steeds voor gemiddeld anderhalf à 
twee andere personen de kost moest 
verdienen. Ondanks de lage arbeidspartici
patie heeft Nederland in deze eeuw een 
enorme welvaartsstijging weten te realise
ren. Er is dan ook weinig reden om de lage 
arbeidsparticipatie nu plotseling als een 
bedreiging voor de nationale welvaart aan 
te merken. Wèl is het een probleem dat 
een steeds groter deel van de bevolking 
aanspraak maakt op een baan en een eigen 
inkomen. Om dit probleem op te lossen, is 
niet per se méér werk nodig, maar moet 
vooral het beschikbare werk eerlijker wor
den verdeeld. 
Kortom: tegenover een stagnerend ar
beidsvolume staat een forse groei van het 
aantal banen, tegenover de lage arbeidspar-
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tegenstanders van de 
vrije-markt-visie 

beiden het gelijk aan 
hun kant 

ticipatie staat een snelle stijging, tegenover 
de hoge loonkosten staan de hoge produk
tiviteit en de zeer gematigde loonontwik
keling, tegenover een hoge werkloosheid 
onder laag opgeleiden en allochtonen staat 
veeleer een tekort aan middelbare en ho
gere banen in plaats van een omvangrijke 
afbraak van werkgelegenheid aan de onder
kant van de arbeidsmarkt. 
In de herverdelingsvisie heeft de stagnatie 
van de werkgelegenheid een structureel 
karakter en zal zij niet simpelweg door een 
beter werkend marktmechanisme worden 
verholpen. Ook bij een gunstige economi
sche ontwikkeling dreigen de komende 
jaren een periode van jobless growth' (baan
loze groei) te worden. Alleen herverdeling 
van het beschikbare werk over de steeds 
grotere groep werkzoekenden biedt soe
laas. 
Anders dan aan het begin van de jaren 
tachtig, toen verkorting van de voltijd
werkweek centraal stond (hetgeen in de 
meeste bedrijfstakken in een 38-urige 
werkweek resulteerde), worden nu geva
rieerder vormen van korter werken bepleit. 
Terwijl sommige vakbonden naar een vier
daagse werkweek streven, gaat ook veel 
aandacht uit naar deeltijdwerk en verlofre
gelingen (studieverlof, ouderschapsverlof, 

UITZENDBURO 
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verzorgingsverlof). Dit wordt mede inge
geven door de gedachte, dat er een 'nieuwe 
werknemer' is ontstaan. De traditionele 
mannelijke kostwinner met een vaste vol
tijdbaan en een huisvrouw thuis, maakt 
geleidelijk aan plaats voor een tweeverdie
ner die bij voorkeur in deeltijd werkt en/ of 
periodiek verlof wil nemen om zijn (of 
haar) deel van de verzorgingstaken op zich 
te nemen. 
Flexibiliteit is in de herverdelingsvisie niet 
alleen een wens van werkgevers om in de 
concurrentiestrijd het hoofd boven water 
te houden, maar tevens een behoefte van 
de 'nieuwe werknemer' om betaalde arbeid 
en het privé-leven beter op elkaar te laten 
aansluiten . Afstemming van de flexibiliteits
wensen van werkgevers en werknemers 
vereist overleg en consensus. Wordt in de 
vrije-markt-visie de corporatistische 
structuur van ons sociaal-economisch be
stel als een belangrijke oorzaak van de 
problemen van Nederland afgeschilderd, in 
de herverdelingsvisie is revitalisering van 
de overlegeconomie juist een noodzakelij
ke voorwaarde voor verzoening van een 
gezonde economische ontwikkeling en 
aanvaardbare maatschappelijke verhoudin
gen. 

VOORS EN TEGENS 
Beide visies op de arbeidsmarkt hebben zo 

hun voors en tegens. 
Het aantrekkelijke van de vrije-markt-visie 
is dat ze daadwerkelijk perspectief lijkt te 
bieden op herstel van volledige werkgele
genheid. Het lichtend voorbeeld voor de 
aanhangers van deze visie zijn de Verenigde 
Staten: het land dat sinds het begin van de 
jaren tachtig Europa ver achter zich heeft 
gelaten als het gaat om de groei van de 
werkgelegenheid (de job-machine') en het 
relatief lage werkloosheidspeil (en vooral 
het geringe aantal langdurig werklozen) . 
Tegelijkertijd vormen de VS voor de tegen
standers het schrikbeeld van een ver door
gevoerd vrije-markt-beleid: de aanduiding 
'Amerikaanse toestanden ' wordt in Ne
derland beslist niet als een compliment 
bedoeld. Het Amerikaanse vrije-markt
systeem gaat immers gepaard met schrij
nende maatschappelijke ongelijkheid: een 
groot aantal 'working poor' en groeiende 
getto's naast een kleine wanstaltig rijke 
bovenlaag. 
Wellicht hebben voor- en tegenstanders 
van de vrije-markt-visie beiden het gelijk 
aan hun kant. De vrije-markt-visie zou 
kunnen resulteren in een gepolariseerde 
arbeidsmarkt: enerzijds een arbeidsmarkt 
waarop iedereen die wil werken ook werk 
kan vinden, anderzijds een arbeidsmarkt 
waarop sprake is van een scherpe tweede
ling tussen degenen die van de vrije markt 



weten te profiteren en degenen die nood
,gedwongen met de slechtste baantjes ge
'noegen moeten nemen, die vaak niet vol
doende opleveren voor een fatsoenlijk 
bestaan. 
De herverdelingsvisie resulteert in het bes
te geval in een geïntegreerde arbeidsmarkt, 
waarin de tweedeling tussen kansrijken en 
kansarmen is opgeheven en iedereen in 
gelijke mate in staat is een volwaardige 
arbeidsmarktpositie te verwerven. Volle
dige werkgelegenheid zou dan samengaan 
met een grote mate van maatschappelijke 
gelijkheid. Hoe realistisch is dit toekomst
beeld echter? 
Anders dan de vrije-markt-adepten kunnen 
de aanhangers van de herverdelingsvisie 
zich niet beroepen op een land waar hun 
ideaal in praktijk is gebracht. Zweden, dat 
dit ideaal nog het dichtst benaderde, is 
inmiddels van zijn voetstuk gevallen en 
heeft zich wat werkloosheidspeil betreft 
tussen de 'gewone' Europese landen ge
schaard. 
De pogingen die sinds de tweede helft van 
de jaren zeventig zijn ondernomen om dit 
scenario te realiseren, hebben onvoldoen
de vrucht afgeworpen, met de penibele 
arbeidsmarktsituatie waarin we ons nu 
bevinden als gevolg. Het geeft bovendien te 
denken, dat het meest succesvolle element 
van de herverdelingsstrategie in het afgelo
pen decennium niet het produkt is geweest 
van bewust beleid. Min of meer toevallig 
bleken de flexibiliseringswensen van werk
gevers en de groeiende behoefte onder 
vrouwen om op de arbeidsmarkt te parti
ciperen op elkaar aan te sluiten in de vorm 
van deeltijdwerk. Niets garandeert echter 
dat de sterke groei van deeltijdbanen zich 
in de toekomst zal voortzetten en dat 
tegelijkertijd de nadelen ervan (zoals de 
achterstelling in arbeidsvoorwaarden van 
deeltijders) zullen worden uitgebannen. 
Voor een succesvol herverdelingsbeleid is 
consensus tussen de verschillende partijen 
werknemers, werkgevers en overheid -
gewenst. Blijft deze consensus uit, dan zal 
al het moois van het herverdelingsscenario 
waarschijnlijk voorbehouden blijven aan 
een selecte groep 'insiders ', de gevestigden 
op de arbeidsmarkt, die goed in staat zijn 

un belangen tegenover de werkgever te 
verdedigen. Een omvangrijke groep zal ech-
er van het geïntegreerde arbeidsmarkt

segment worden uitgesloten: er ontstaat 
een scherpe tweedeling tussen de werken
den en werklozen. 

Is de ene weg, de weg die alle heil van de 
vrije markt verwacht, naar sociaal onac
ceptabele toestanden leidt, terwijl de ande
re weg een groot risico loopt halverwege 
te verzanden en nooit het einddoel te 
bereiken, wat ligt dan meer voor de hand 

dan een middenweg te zoeken? 
Het op overleg en compromisvorming ge
richte Nederland bewandelt dan ook sinds 
jaar en dag een parcours dat tussen beide 
visies inligt. Nu eens zwenkt het sociaal
economisch beleid wat meer naar rechts, 
dan weer naar links, maar een koerswen
ding waardoor we recht op de vrije-markt
visie dan wel op de herverdelingsvisie afste
venen, heeft zich nog niet voorgedaan. 
Ondanks de schijn van het tegendeel ver
schilt het paarse kabinet-Kok hierin niet 
van voorgaande kabinetten. Weliswaar is 
een aantal plannen aangekondigd dat aan de 
vrije-markt-visie is ontleend: verruiming 
van de winkelsluitingswet, ontheffing van 
het minimumloon, niet langer algemeen 
verbindend verklaren van de laagste loon
schalen in CAO's, meer concurrentie in de 
sociale zekerheid. Tegelijkertijd wordt de 
marktwerking echter aan strikte grenzen 
gebonden: de winkelsluiting wordt niet 
volledig vrijgegeven, het wettelijk mini
mumloon blijft bestaan, de algemeen-ver
bindend-verklaring wordt niet opgeheven 
en de privatisering van de sociale zekerheid 
blijft zeer beperkt. Tevens heeft het kabi
net besloten de preventieve ontslagtoets 
te handhaven, belijdt het (in ieder geval met 
de mond) het belang van herverdeling van 
arbeid en wil het veertigduizend werklozen 
op additionele arbeidsplaatsen in de 
kwartaire sector tewerkstellen. Allemaal 
maatregelen die slecht in een 'pure' vrije
markt-visie passen. Zoals de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid keer 
op keer benadrukt, zoekt de regering 'een 
balans tussen bescherming en dynamiek', 
'een evenwicht tussen publieke sector en 
private sector'. 

EEN GULDEN MIDDENWEGt 
Het 'Nederlandse model' lijkt dus een poging 

om het beste van twee werelden te vere
nigen: de dynamiek van de Amerikaanse 
vrije markt en de rechtvaardigheid en regu
lering van het (vroegere) Zweedse model. 
Het staat echter nog te bezien of het pad 
dat Nederland bewandelt werkelijk een 
gulden middenweg is en niet slechts een 
halfslachtig compromis, samengesteld 
door lukraak elementen uit beide visies 
bijeen te garen. Hoewel de Nederlandse 
job machine' in de tweede helft van de jaren 
tachtig internationaal gezien goed pres
teerde, blijft recht overeind staan dat we er 
niet in zijn geslaagd de werkloosheid tot 
een aanvaardbaar peil terug te dringen. De 
vooruitzichten dat dit de komende jaren 
wel zal lukken, zijn evenmin gunstig. 
De vraag dringt zich dan ook op of de 
Nederlandse middenweg niet veeleer de 
minpunten van beide visies in zich verenigt: 
te weinig dynamiek om een belangrijke stap 
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op weg naar volledige werkgelegenheid te 
zetten en onvoldoende bescherming voor 
degenen die echt op een sociale uitkering 
zijn aangewezen. 
Voortgaan op deze weg betekent welis
waar dat we niet bang hoeven te zijn dat de 
'Amerikaanse toestanden' zich binnenkort 
ook in Nederland zullen manifesteren -al 
dreigen we wel stapje voor stapje in die 
richting op te schuiven. Maar het betekent 
tevens dat we aan de honderdduizenden 
die werkloos aan de kant staan, geen reëel 
perspectief kunnen bieden dat ze over 
enige tijd weer mee (mogen) doen. Inte
gendeel, geleidelijk zien zij de inkomens
kloof ten opzichte van degenen die werk 
hebben, verder groeien. 

De tijd lijkt dan ook rijp om niet langer 
genoegen te nemen met een compromis 
tussen de vrije-markt-visie en de herverde
lingsvisie. Dit betekent dat we ofwel bereid 
moeten zijn om toch het beleid op één van 
beide visies af te stemmen (en de bezwaren 
ertegen op de koop toe te nemen), ofwel 
een nieuwe, samenhangende visie op het 
arbeidsmarktbeleid moeten zien te vinden 
die daadwerkelijk de sterke kanten van 
huidige twee, diametraal tegenover elkaar 
staande, visies in zich verenigt. T 

Pa ui de Beer is stafmedewerker van het 

Sociaal en Cultureel Planbureau 

21 



Sociale ongelijkheid tussen mensen was er altijd al. Net zo oud is het meningsverschil 

over de vraag waardoor deze veroorzaakt wordt: door het milieu van afkomst of door 

erfelijke factoren? In de tijd van Drees en Den Uyl overheerste de sociale benadering. 

Biologische verklaringen waren uit den boze. Sinds enige tijd is er een kentering. Een 

essay over een langzaam verschuivend wereldbeeld. 

Marianne van den Boomen 

De genetisering van 
het wereldbeeld 
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Wie al jarenlang last heeft van een chronische kwaal als eczeem 
of migraine, kan het merken aan de veranderde praatjes van de 
behandelende geneesheren. Waar voorheen dit soort klachten 
werden toegeschreven aan stress, psychosomatische en 
psychische factoren (dan wel structureel-sociale als je een 
beetje alternatief-linkse arts had), heet het nu allemaal genetisch. 
'Nee, het gen is nog niet gelokaliseerd, maar het vermoeden 
bestaat dat het er is.' (En nee, voor de behandeling maakt het 
niet uit: het blijft een kwestie van uitproberen welke zalfjes c.q. 
pilletjes aanslaan.) 
Het blijft niet beperkt tot de spreekkamers van artsen; de 
genen dringen binnen in alle hoeken en gaten van het dagelijks 
leven. 
Nederlands drama, de laatste aflevering van Pleidooi: Cas en Pam 
hebben weer eens ruzie, ditmaal kennelijk de definitieve. Cas 
tegen Pam: 'Jij, jij bent zo moralistisch. Het zit gewoon in je 
genen!' 
Nederlandse soap, Goede tijden, slechte tijden. Roos vermoedt 
dat haar Arnie verliefd is op een ander. Gesprek daarover met 
mevrouw Alberts, Arnie's moeder- 'Kind, dat haal je je maar in 
je hoofd.' Roos: 'Jawel, ik weet het zeker. Het overkwam u toch 
ook? Het zit in de genen van de Alberts: ze ruilen hun vrouw in 
als die hun niet meer bevalt!' 
Nederlandse comedy, Vrienden voor het leven. Elly en Eddy 
kibbelen weer eens over de huishoudelijke taakverdeling. 'Ja 
maar, El, je moet ook wel bedenken dat ik als man het extra 
moeilijk heb, ik heb daar geen genen voor.' 
En het zijn niet alleen de amusementsprogramma's waarin 
steeds meer genen opduiken. De kranten melden elke week wel 
een nieuw 'ontdekt' (dat wil zeggen gelokaliseerd en 
gedecodeerd) gen; de Nijmeegse familie waarin 'het gen voor 
agressie' was opgespoord, kreeg ruime media-aandacht en het 
vijfluik A/Ie mensen zijn ongelijk, waarin de geneticus Hans 
Galjaard door Paul Witteman werd ondervraagd over zijn vak 
en zijn wereldbeeld, werd wegens overweldigend succes nog 
een keer herhaald. Het gelijknamige boek van Galjaard staat al 
meer dan een jaar in de boeken-toptien en beleeft herdruk op 
herdruk. 

Genen zijn in. Genen hebben een sterk media-appeal, wegens 
hun fraaie mix tussen objectieve feiten en subjectieve gevoelens. 
Terwijl echter in de amusementsprogramma's genen steeds 
vaker opduiken in ordinaire ruzies, waarbij de genen het ultieme 
argument vormen voor 'het is nu eenmaal zo, je doet er niks 
aan', is dat in het meer serieuze mediaoffensief juist omgekeerd. 
Genetica wordt daar juist gepromoot als wetenschap van de 
nieuwe maakbaarheid, planbaarheid, beheersbaarheid. Immers: 
als je weet welk gen waarvoor verantwoordelijk is, kun je 
ingrijpen, of dat nu is met gentherapie, preventieve abortus, een 
speciaal dieet of medicijnen, of sociale preventie (mensen met 
kankergenen niet in bepaalde fabrieken laten werken). Waar de 
sociologie of het marxisme niet slaagde, zal nu de genetica 
zegevieren: een rechtvaardige samenleving met voor een ieder 
optimaal geluk. 

Galjaards Alle mensen zijn ongelijk (en het gelijknamige boek) was 
systematisch op die boodschap toegesneden: meer rekening 
houden met genetica in plaats van almaar vanuit het sociale 
blijven denken, en de wereld wordt er beter van. De vijf 
uitzendingen waren telkens gegroepeerd rond klassieke 
tegenwerpingen tegen het erfelijkheidsparadigma. En wel de 
volgende: 
I) Maar sociale omgeving en opvoeding is toch veel bepalender 
voor hoe mensen zich ontplooien? 
2) Maar daar komen toch enge rassentheorieën van? 
3) Maar onderwijs en opleiding zijn toch vooral bepalend voor 
arbeid en inkomen? 
4) Maar voor de mondiale armoede- en ziektebestrijding gaat 
het toch meer om een sociale gezondheidszorg? 
5. Maar cultuur en geschiedenis zijn toch veel bepalender voor 
de mondiale welvaartsverdeling? 
Stap voor stap werden deze en allerlei andere common-sense
tegenwerpingen behandeld, en wetenschappelijk 
onderuitgehaald. Althans, dat werd gesuggereerd. Galjaard 
kwam nu eens met onderzoek, dan weer met zekerheden maar 
vooral met leuke filmpjes en gezellige anekdotes. Ook zijn boek 

de Helling- jaargang 8 - nummer I - voorjaar 1995 



z' ek 

ie 

de Helling- jaargang 8- nummer I - voorjaar 1995 lS 



Genen zijn in. Ze hebben een sterk 
is zo'n merkwaardig allegaartje van leerboekachtige uitleg in de 
vakken geschiedenis, aardrijkskunde en maatschappijleer, en 
anekdotes over de vele staatshoofden die Galjaard op zijn vele 
reizen mocht ontmoeten. 0 ja, af en toe staat er ook iets in 
over DNA en zo, tussen de tabellen over uitkeringen, 
schoolopleidingen, aantallen deeltijdwerkers, jaarsalarissen van 
$heli-topmanagers et cetera. Hij heeft over alles wel een mening 
en strooit die lustig tussen de wetenschappelijke feiten. Dit is 
een geneticus die midden in de wereld staat, zoveel is duidelijk. 
En aangezien Galjaard zich verder ook een innemende man 
betoont, ben je al gauw verkocht. Wat blijft hangen, is dat er 
kennelijk een soort verband is tussen - pakweg- de statistieken 
over deeltijdwerk en iets met de genen. Hóe precies is 
onduidelijk. 
Het gaat in feite allemaal over de maakbaarheid van de 
samenleving c.q. de mens. Oftewel: wat is gegeven in deze 
wereld, en wat wordt gemaakt? En welke speelruimte hebben 
we daartussen om mensen optimale ontplooiingskansen te 
geven gezien hun individuele aanleg? 
Het sociale als dominant paradigma kan vandaag de dag verlaten 
worden, zegt Galjaard, want we hebben eruit gehaald wat erin 
zat. Eigenlijk een eenvoudige rekensom: sociale ongelijkheid 
minus sociale ingrepen is genetische ongelijkheid. Tegenwoordig 
zijn we technologisch al zover dat er oog kan komen voor de 
maakbaarheid van datgene wat erfelijk is. En dat vraagt om een 
paradigmawissel ing. 
Uitgangspunt daarbij is: 'A/Ie mensen zijn ongelijk.' Dat is in de 
eerste plaats natuurlijk een provocerende omkering van het 
aloude 'alle mensen zijn gelijk', dat bedoeld was als basiswaarde 
tegenover een maatschappij die de mensen ongelijk maakt, en 
wel door ze groepsgewijs uit te buiten en tot ongelijke klassen, 
seksen en 'rassen' te maken. Galjaard surft mee op de 
hedendaagse golven van individualisering en fragmentering van 
sociale verbanden. Dat betekent meer erkenning voor het 
individu en voor individuele verschillen. De verschillen zijn 
sterker dan de al dan niet sociale groepsovereenkomsten: alle 
mensen zijn verschillend van elkaar. Daarmee maakt Galjaard 
niet simpelweg een conservatieve terugval tot 'de mensen zijn 
ongelijk, want je hebt aanwijsbare groepen mensen die dit of dat 
nu eenmaal beter kunnen'. De truc zit 'm in het a/Ie: als alle 
mensen individueel van elkaar verschillen, is er geen enkele 
groep die gelegitimeerd boven de andere staat. 

Waaruit bestaan die individuele verschillen die je recht moet 
doen? Niet uit per persoon verschillende combinaties van 
sociale omgeving, levenspaden, aanleg en toeval, maar uit het 
individuele DNA-pakket. 'Kijk', zegt Galjaard op de tv, 'je kunt 
het ook heel mooi zien aan de bandjes.' De 'bandjes': in beeld 
de streepjescode van een 'DNA-fingerprint', die voor ieder 
individu uniek is. 
Hó, wat zijn dit voor 'bandjes'? Waar kan dat een weergave van 
zijn, gegeven het feit dat er nog maar vijf procent van de 
menselijke genen in kaart is gebracht? De bandjes zijn, volgens 
mijn WP-encyclopedie, een weergave van een patroon van 
clusters nucleotiden in het DNA, een patroon dat van individu 
tot individu verschilt (wèl zijn de streepjes op de bandjes van 
kinderen en hun ouders voor de helft hetzelfde). De DNA
fingerprint wordt dan ook voor twee typen identificaties 
gebruikt: identiteitsbepaling {is deze persoon degene wiens 
bloed is gevonden op het slachtoffer?) en 
verwantschapsbepaling (is dit kind van deze vader of moeder?). 
De encyclopedie waarschuwt nog: 'Informatie over de aan- of 
afwezigheid van erfelijke afwijkingen kan uit dit patroon niet 

media-appeal, wegens hun fraaie 
mix tussen objectieve feiten en 

subjectieve gevoelens 

worden afgeleid.' Er kan dus helemaal niets inhoudelijks uit 
worden afgeleid. Het verband tussen de uniekheid van een 
individu en zijn bandjes is dus net zo sterk als het verband 
tussen een uniek individu en - pakweg - de verzameling letters 
die hij/zij in zijn leven heeft gelezen, of de dingen die in zijn/haar 
huis aanwezig zijn -alleen zijn die laatste twee verzamelingen 
niet zo eenvoudig in kaart te brengen {afgezien van het feit dat 
moordenaars of verkrachters zelden zulke informatie bij hun 
slachtoffer achterlaten). 
Zo'n bandje spreekt echter sterk tot de verbeelding: hier krijgt 
DNA zijn persoonlijke gezicht- die 23 fliebertjes 
chromosomenparen, de dubbele helix van· het DNA-molecuul of 
de vellen computeruitdraai met drie miljard A's, C's, G's of T's 
hebben niet dat persoonlijke appeal. 
Galjaard is geheel in de ban van dat persoonlijke unieke bandje 
en stelt in één adem door dat in dat DNA de grenzen van de 
individuele ontplooiingsmogelijkheden besloten liggen: als iets er 
niet inzit, zal het er ook niet uitkomen, wat je ook doet op 
sociaal vlak. Erger nog: als je mensen opjaagt met allerlei sociale 
compensatieprogramma's, maar het zit er gewoon niet in, dan 
worden ze erg ongelukkig. Het is dit type ongeluk in het kielzog 
van de genetische ongelijkheid waar Galjaard voor op de bres 
springt. 

En let wel: het gaat hier om 'eigenschappen' in het algemeen, 
dus niet alleen om erfelijke ziektes en fysieke eigenschappen als 
de kleur van je ogen. Die laatste twee worden altijd van stal 
gehaald om de onomstotelijke waarheid die het DNA spreekt, 
aan te tonen, en vormen het model voor andere eigenschappen. 
Erfelijke ziekten, dat lijkt allemaal duidelijk: je hebt een verkeerd 
gen en dus krijg je die speciale ziekte. Maar bij nadere 
beschouwing valt dat toch tegen, want ook bij erfelijke ziektes 
gaat het zelden om een keurige één-op-éénrelatie tussen gen en 
'eigenschap'. 
Er zijn zeker één-genige ziekten: sikkelcelanemie bijvoorbeeld, 
een bloedziekte die vrijwel alleen bij zwarten voorkomt. Steeds 
dezelfde fout in het DNA, steeds dezelfde symptomen, fout gen 
= ziek. Simpel toch? Nee, niet helemaal, want genen komen in 
tweeën: je krijgt voor elke 'eigenschap' in feite twee genen, van 
elk van je ouders een. De meeste genetische afwijkingen zijn 
recessief, dat wil zeggen: je krijgt 'm alleen als je van beide 
ouders zo'n zelfde defect gen meekrijgt. Als je er maar eentje 
meekrijgt, ben je een zogeheten drager (en dat gen kun je weer 
aan je kinderen doorgeven), maar krijg je niet de ziekte. Als je 
ouders allebei drager zijn (maar dus niet ziek) is er een kans van 
25 procent dat je de ziekte krijgt, 50 procent kans dat je drager 
wordt en 25 procent kans dat je noch drager noch ziek wordt. 
Als maar één van je ouders drager is van een recessieve 
erfelijke ziekte, heb je 50 procent kans om zelf drager te 
worden, en 0 pprocent kans op de ziekte. (Bij dominante 
overerving is één defect gen al genoeg om de ziekte te krijgen; 
als een van je ouders die ziekte heeft, is er 50 procent kans dat 
je die ook krijgt.) 
Sikkelcelanemie is een recessieve ziekte, die je dus alleen krijgt 
als je van beide ouders zo'n verkeerd gen meekrijgt. Wie slechts 
één zo'n fout gen heeft, krijgt geen sikkelcelanemie, maar is wel 
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1mmuun voor bepaalde dodelijke vormen van malaria. Hetzelfde 
geldt voor de ziekte van Tay-Sachs, een stofwisselingsziekte 
waarbii de dragers minder vatbaar zijn voor tbc. 
Ook taaislijmziekte (de meest voorkoorkomende erfelijke 
;aandoening in Nederland, I op de 2000-3600 kinderen; de 
tijfers verschillen per bron) is één-genig, maar dat ene gen kan 
wel op 360 verschillende manieren defect zijn. En de 
symptomen variëren, ze kunnen ook slechts bestaan uit milde 
bronchitus of steriliteit. Kortom, zelfs één-genige erfelijke 
ziekten zijn niet zo eenduidig als op het eerste gezicht lijkt. 
Bovendien gaat het slechts bij zo'n drie procent van de erfelijke 
ziekten om één gen, en dat zijn ook nog relatief zeldzame 
ziekten. Bij hart- en vaatziekten en kanker zijn meerdere genen 
betrokken, plus de omgevingsfactoren natuurlijk - wie niet in de 
asbestfabriek werkt, maar wel de genen heeft voor die soort 

anker, kan heel goed de dans ontspringen. Genen geven dus 
zeker niet altijd vanuit zichzelf een predestinatie voor een 
ziekte. 

En dan zijn er ook nog ziektebeelden (bijvoorbeeld doofheid) 
die per geval aan volstrekt verschillende defecte genen te wijten 
zijn, of andersom: dat dezelfde genmutaties heel verschillende 
ziektebeelden opleveren. En dan wordt het wel heel ingewikkeld 
om uit de detectie van een bepaald defect gen iets af te leiden 
over het al dan niet en zo ja in welke mate en wanneer 
daadwerkelijk krijgen van de ziekte. 
Erfelijke ziekten vormen dus al een genetisch en statistisch 
mijnenveld en voor andere 'eigenschappen' geldt dat des te 

Galjaard (foto: Peter Htlz/HH) 

sterker, want die vormen ook nog een semantisch mijnenveld. 
Dat intelligentie niet één eigenschap is, is inmiddels wel duidelijk, 
maar uit welk pakket eigenschappen intelligentie is opgebouwd, 
is nog steeds goed voor verhitte debatten - debatten die méér 
gaan over de validiteit van IQ-testen dan over de erfelijkheid 
van intelligentie. En bijvoorbeeld jaloezie, is dat een eigenschap? 
Of is het een ander woord voor woede, of verdriet, of 
frustratie? Hoe weet je dat, hoe meet je dat? 
Er zijn zo'n honderdduizend genen (stukjes DNA) die soms op 
zich, vaker in combinatie met elkaar en veelal in combinatie met 

specifieke omstandigheden, leiden tot een 'eigenschap'. Het 
Human Genome Project is een wereldwijd wetenschappelijk 
onderzoekprogramma dat erop gericht is al die menselijke 
genen te ontrafelen: hun lokalisatie op een chromosoom en het 
achterhalen van hun code. Men heeft er intussen zo'n 
vijfduizend, waaronder duizend voor erfelijke ziekten. Dat is 
overigens niet hetzelfde als zo'n vijfduizend 'eigenschappen' 
gelokaliseerd hebben: één gen doet uiteindelijk niks anders dan 
het recept leveren voor de aanmaak van één specifiek eiwit -
als het recept en het eiwit is ontcijferd, weet je nog niks als je 
niet weet welke functie dat specifieke eiwit heeft in het gehele 
organisme. Een gedecodeerd gen levert niet vanzelf een kaartje 
op met een 'eigenschap'. De common sense wil anders en gaat 
ervan uit dat ontrafelde genen ontrafelde eigenschappen zijn -
en hoe jammer is het dat Galjaard als geneticus nu net niet die 
camman-sense-opvatting onderuit haalt. 

Het onderzoek naar de koppeling van genen aan eigenschappen 
is geen laboratoriumonderzoek met reageerbuisjes en zo; het is 
zuiver sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Met als grootste 
probleem natuurlijk de uitsluiting van andere factoren en 
alternatieve hypothesen, en alle methodologische voetangels en 
klemmen vandien. 
Geïsoleerde gemeenschappen en gescheiden opgegroeide 
eeneiige tweelingen zijn het handigst voor dit soort onderzoek, 
maar ja, daarvan zijn er erg weinig. Bijna dacht men een specifiek 
gen gevonden te hebben voor manisch-depressieve psychose bij 
een geïsoleerd levende religieuze bevolkingsgroep in Amerika 
waar deze psychose erg veel voorkwam. Toen echter twee (!) 
mensen uit de 'gezonde' groep alsnog psychotisch werden, was 
het significante verband tussen gen en psychose al weer weg. 
En dan het handjevol eeneiige tweelingen dat apart opgroeide en 
in dit type onderzoek verzeild raakte. Ze reizen alle talkshows 
af met hun verbazingwekkende verhalen over hoe ze hun hond 
ht!tzelfde hadden genoemd, hetzelfde bankje in de tuin hadden 
staan en allebei brandweerman werden, maar ze lijken toch 
verdacht veel op alle andere gekken met bizarre talkshow
verhalen. 'Brandweermannen worden niet gemaakt, ze worden 
geboren', zo zeiden de twee broers stralend in het tv
programma van Galjaard. De geneticus glimlachte slechts. Een 
gen voor brandweerman-aspiraties of hondennaamgeving is 
echter niet gevonden. 
En zelfs Dean Hamer, de Amerikaanse ontdekker van het 
'homo-gen' vraagt zich af of het gen dat hij gevonden heeft niet 
eerder gekoppeld is aan de eigenschap 'sterk zelfbewustzijn', 
aangezien zijn proefpersonen allemaal rond uitkwamen voor hun 
seksuele oriëntatie ... Hoe weet je wat je meet? 
Het rare is dat in de media een significant gen altijd op de 
voorpagina's verscheen, maar de intrekkingen die erop volgden 
praktisch onopgemerkt bleven. Nog afgezien van gewone 
slordigheid. Neem die Nijmeegse familie waar het 'gen voor 
agressie' gelokaliseerd zou zijn. Het ging hier om een erfelijke 
stofwisselingsziekte met een veelvoud aan symptomen die al dan 
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Zelfs de Amerikaanse ontdekker van het 
niet konden optreden, en één van die mogelijke symptomen was 
'agressief gedrag'. Dat is wel wat anders dan 'het gen voor 
agressie'. 

Galjaard is wetenschapper genoeg om niet thuis te geven als het 
op concrete uitspraken over 'eigenschappen' aankomt. Als 
Witteman hem bijvoorbeeld vraagt of uit het DNA van de 
oeroude Javamens kan worden opgemaakt wat voor 
eigenschappen deze man had, zegt Galjaard dat je daaraan kan 
zien of hij drager was van een erfelijke ziekte en of hij misschien 
aan een infectieziekte was gestorven. Maar dat gaat weer over 
ziektes. Wat bedoelt Galjaard dan toch met die ontplooiing van 
eigenschappen, waar het toch allemaal om draaide? 
Galjaard probeert die glibberige eigenschappen wel retorisch te 
temmen: hij zegt dat hij 'eigenlijk geen verschil maakt tussen 
fysieke en psychische eigenschappen, dat is een glijdende schaal'. 
Hij geeft daar een voorbeeld van: kleurzien is eenvoudig te 
lokaliseren in een bepaald gen, maar via allerlei sociale interactie 
is er een verband met kunsuinnigheid en kleurgevoel - met 
name tussen mannen en vrouwen. Galjaard vertelt gezellig dat 
zijn vrouw al jaren riep dat mannen een veel slechter 
kleurgevoel hebben dan vrouwen en dat ze niet snapte dat 
mannen nog binnenhuisarchitect konden worden. Witteman 
lacht gezellig mee. Galjaard trekt niet de consequentie die hij 
ook zou kunnen trekken: dat kennelijk de sociale orde die 
kleurgenen makkelijk kan overstijgen ... 
Galjaard lijmt veel aan elkaar via dat concept van die glijdende 
schaal: lichamelijk aan geestelijk, maar ook chromosomen, 
geslachtsorganen, hormonen, weefsels en hersenhelften. En van 
daar weer naar taalgevoel, ruimtelijk inzicht, neiging tot 
verzorgen - en wel langs de lijnen van mannen en vrouwen. 

foto: Maarten Laupman!HH 

'homo-gen' vraagt zich af of het 
gen dat hij gevonden heeft niet 
eerder gekoppeld is aan de 
eigenschap 'sterk zelfbewustzijn' 

Frappant toch dat via die glijdende schaal weer dat bekende, 
volstrekt dualistische, beeld van mannelijk en vrouwelijk 
ontstaat. Alle mensen zijn ongelijk, maar sommigen zijn kennelijk 
méér ongelijk dan anderen. 
Galjaard is überhaupt niet bang voor algemene uitspraken: 'De 
Chinees zegt nooit veel, dat is zijn grote kracht.' 'Zwarte 
mannen moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de 
kinderen die ze op de wereld zetten.' Nu zal Galjaard als eerste 
toegeven dat dit natuurlijk cultureel en sociaal bepaalde 
categorieën zijn, maar enig doordenken over wat het betekent 
dat ook een geneticus altijd denkt in dit soort sociale 
constructies is er niet bij. Het media-effect is er niet minder 
om: wat blijft hangen bij het grote publiek is dat een geneticus 
vanuit zijn vak iets te zeggen heeft over de aard van de Chinees. 
Dat is des te vreemder omdat Galjaard op andere punten 
warempel lijkt op een politiek correcte constructivist. 'Waar 
halen blanken toch het idee vandaan dat ze meer waard zijn?' En 
je bent alweer verkocht, want hoe prettig is het niet als een 
geneticus stelt: genetische (mensen)rassen bestaan niet, die 
worden in de maatschappij en in slechte wetenschap gecreëerd. 
Ook over het begrip crimineel gedrag erkent hij hoe 
contextgebonden (aan het wetboek van strafrecht, aan een 
culturele periode van normvervaging) dat is: 'Er bestaat 
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natuurlijk niet zoiets als een fietsendieven-gen.' Maar net zo 
makkelijk laat hij even later vallen· 'Zo'n tien procent van de 
m sdri1ven heeft waarschijnlijk een genetische basis.' Waar haalt
e het vandaan! 

Hoe dan ook is de verhouding tussen het sociale en het 
biologische geheel terug op de agenda, ook op die van voorheen 
'links'. Constam Vecht bijvoorbeeld is zo'n teleurgestelde ex
communist die op zoek is naar de oorzaken van de mislukking 
van het 'marxistische gelijkheidsideaal' en daarbij een zelfde 
rekensom maakt als Galjaard: sociale ongelijkheid minus sociale 
ictie is iets natuurlijks, iets biologisch, in de woorden van de 
sociobioloog Wilson, iets 'dat zich niet zomaar voegt naar 
welke geodealiseerde staatsstructuur dan ook' Vecht: 'Als 
gewezen communist kon ik miJ dat aantrekken.' 
In het boekje In de aap gelogeerd Over natuur en cultuur doet 
Vecht verslag van zijn zoektocht naar nieuwe fundamenten - al 
bloJken die net zo broos als die van zijn eerdere wereldbeeld. 
Hoewei hij eerlijk genoeg is om dat hier en daar toe te geven. is 
hoJ nogal slordig met termen, die zeker voor het voorheen-ook
linkse publiek wel wat uitleg mogen hebben. Bijvoorbeeld in zijn 
lc:ritiek op l.amarck, die dacht dat de evolutie berustte op 
overerving van tijdens het leven aangeleerde eigenschappen. Een 
voor maatschappiJverbeteraars aantrekkelijke gedachte, omdat 
te dan erfelijkheld en soCiaal 1ngnjpen elkaar kunt laten 
versterken. (De marxistische boaloog Lissenko zou met die 
gedachte later de hele graanoogst in de Sovjetunie doen 
mislukken.) Nu had Lamarek inderdaad ongelijk - genen, weten 
wiJ nu, leren geen eigenschappen in hun leven, genen zijn 
eowotrecepten die al dan niet 'overleven', dat wil zeggen 
terechtkomen bij volgende generaties. Maar dat Is niet hetzelfde 
Jls de ontdekking bij het erwtentelen dat 'erfelijke 
eigenschappen niet gemengd worden maar ondeelbaar zijn. Ze 
zijn van de vader of de moeder afkomstig en gaan generaties 
lang mee'. De erfelijke eigenschappen van erwten zijn misschien 
zo eenvoudig als grijs of groen, en nooit gemengd grijs-groen, 
maar wie kijkt naar de precieze kleur van de ogen van zijn 
ouders en grootouders kan al zien dat zelfs zoiets relatief 
eenduidigs als oogkleur uit meer variaties (en dus 
'vermengmgen') bestaat. De kwestie is hier weer dat één 
erfeliJke eigenschap gewoonlijk niet parallel loopt met één gen, 
dat wij slordig z1jn met het benoemen van wat één eigenschap 
is. Lamarek had ongelijk, maar de erwtenteler ook. 
Bovendien haspelt Vecht vaak met het perspectief op genen: 
dan weer wordt gekeken vanuit één ge1soleerd gen. en dan 
weer vanuit de evolutie en dus de populatiegeschiedenis van 
organosmen en hun genen. Geisoleerde genen ondergaan 
mderdaad geen 'wljzigongen als gevolg van tijdens het leven 
verworven eigenschappen', en eekhoorntjes die goed van tak 
naar !<Ik hebben geleerd te zwieren, geven die eigenschap 
onderdaad noet voa hun genen door aan hun kindertjes. Maar die 
eekhoorntjes die toevallig een soort vliesjes tussen hun poten 
hebben {door toevallige genenmutaties) donderen minder snel 
uit de bomen. overleven langer, en planten zich met die genen 
dus ook sneller voort. En als je dan de populatiegeschiedenis 
va die eekhoorntjes bekijkt, lijkt het net of het van tak naar tak 
kunnen zwoeo·en ineens ergens geleerd os en voortaan erfelijk 
wordt doorgegeven, want op een gegeven moment hebben ze 
allemaal vliesjes en zwieren ze allemaal van tak naar tak. Het 

verleven/doorgeven van genen is kortom altijd het resul!<lat 
n een interactie van het organisme met de omgeving, met 

toevalstreffers en toevalsmissers aan beide polen. 
Nu Zijn toeval en interacue ongewikkelde processen die al te 

vaak on simpele schema's van oorzaak en gevolg worden 
geperst. Oorzaak: 'the fittest' - gevolg: 'survival'. Maar wat 
overleeft noemen WiJ (c.q. Darwin) per definitie 'the flttest', je 
kunt het dus net zo goed omdraaien: oorzaak: 'survival' -
gevolg: 'the flttest'. Inderdaad. dan zegt het helemaal niks meer, 
maar de neiging tot opdelen in oorzaak en gevolg is 
onuitroeibaar (zou er er soms een gen voor zijn!). En dan 
duiken er al gauw weer lamarckiaanse denkfouten op. Ook bij 
Vecht passeert deze zonder commentaar: 'Volgens de bioloog 
Robin Dunbar is de snelle groei van de menselijke hersenschors 
te danken aan het feit dat de mens in steeds grotere groepen 
ging samenleven. Naarmate een gemeenschap In omvang en 
complexiteit toeneemt, wordt er immers meer sociale 
intelligentie gevergd.' Hoe nu: iets aangeleerds vergt meer 
hersens, en dan komt dat er prompt! 
Vecht geeft trouwens toe dat het allemaal heel ingewikkeld is -
'De relatie tussen genen en persoonlijkheidskenmerken blijkt 
heel wat gecompliceerder dan die tussen genen en de kleur van 
de ogen' en vrijwel elk behandeld onderzoek eindigt met 
conclusies in de trant van: 'Bovendien waren de gevonden 
verschillen buitengewoon klein en bleek de variabiliteit binnen 
de seksen vele malen groter dan d1e tussen de seksen', zoals 
ook Galjaard voortdurend roept. Niettemin Is de laatste zin van 
Veehts boek: 'Hun [die van genetici en neurobiologen; mvdb) 
inbreng zal naar mijn overtuiging een fundament kunnen zijn 
onder de sociale wetenschappen. de geschiedwetenschap en de 
filosofie.' En dat terwijl Veehts speurtocht voor hetzelfde geld 
duidelijk maakt hoe het eerder andersom is: hoe de sociale 
wetenschappen, de geschiedwetenschap en de filosofie (zich 
verstoppend in methodologische voetangels en klemmen, 
regelrechte denkfouten, vooroordelen en versimpelingen) juist 
een (broos) fundament blijkt te zijn van de genetica en de 
neurobiologie. 

Genetica is een vorm van hogere statistiek, gecombineerd met 
hogere sociale wetenschap en hogere semantiek. Een 
fascinerende wetenschap, maar nog fascinerender is hoe deze 
complexe wetenschap in het dagelijks leven gereduceerd wordt 
tot een geloof Met verstrekkende consequenties. 
Verzekeringsmaatschappijen zouden aan hogere statistiek 
kunnen doen. maar daar geven ze de voorkeur aan een geloof: 
een defect gen is een 'brandend huis' en dat verzeker je niet. 
Wie bijvoorbeeld de ziekte van Huntington in de familie heeft, 
kan zich niet verzekeren. Verzekenngsmaatschappijen kennen 
kennelijk het verschil niet tussen drager en zieke, en menen dat 
een defect gen een 'onverzekerbaar risico' vormt. 
Dit is niet zomaar een 'kwestie van ethiek'. Het probleem is 
niet: okee. dit en dit weten we over genen; hoe gaan we die 
kennis vervolgens ethisch verantwoord gebruiken! Het 
probleem is dat genetica eens werkelijk serieus moet worden 
genomen en dat we niet te snel moeten denken dat we iets 
weten over het verband tussen genen en ondividuele 
eigenschappen. De voorspelbaarheid van eigenschappen is net 
zo illusoir als de maakbaarheid van de samenleving. Dat neemt 
niet weg dat we veel kunnen leren van genetica: over de 
complexe wisselwerking tussen factoren bijvoorbeeld, of over 
het nut van variatie voor de overleving van soorten. 
Misschien kunnen we het on plaats van over genen voortaan 
beter hebben over aanleg van die term is tenminste duidelijk 
dat het iets vaags is dat een nadere omschrijving nodig heeft als 
je er consequenties Uit wil trekken voor beleid, verzekeringen, 
politiek en individuele levensloop. .., 
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In de laatste twee nummers van DE HELLING ontspon zich een debat over de 

politieke koers van Groenlinks. De openingszet kwam van JAN WILLEM 

DUYVENDAK. In zijn visie moet de partij meer waardering tonen voor 'het 

bestaande'. JEROEN SAR IS reageerde daarop. Volgens hem ligt het gevaar 

van 'groen conservatisme' op de loer. In dit nummer zetten zij hun 

onderlinge debat voort. 

L in l<s mi st richtinggevoel 

In de Nederlandse politiek is er geen partij meer die zich 

druk maakt om de verdediging van'het bestaande'. 

Groenlinks moet zich een politieke taal eigen maken die de 

balans vindt tussen vernieuwing en behoud. 

Jan Willem Duyvendak 

foto: Theo Audenaerd!HH 
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Het was tot voor kort niet zo moeilijk om 
een onbetwist kenmerk van linkse politiek 
te noemen: links was gericht op verande
ring. En wel verandering in een nog nier 
verkende richting. Linkse politiek was geen 
nostalgie naar vervlogen tijden maar ver· 
langen naar een nieuwe wereld, naar een 
toekomst die nog niet bestond. Links beli· 
chaamde het idee dat veel, zo niet alles, 
anders moest. 



e laatste tien, vijftien jaar zijn linkse en 
~rechcse partijen echter gewikkeld geraakt 
in een gevecht om het patent op maat
schappijverandering. En links is hierbij dui-

e\ijk aan de verliezende hand, al was het 
rmaar omdat rechts zoveel teniet wil doen 
van wat links als 'verworvenheden' be
schouwt. De jaren zestig en zeventig wor
den met terugwerkende kracht door Bol
kestein in de beklaagdenbank gezet als de 
idiote decennia waarin Nederland welhaast 
een socialistisch land werd - een land dat 
daarom nu grondig in liberale zin verbouwd 
moet worden. Bolkestein verwoordt de 
sentimenten van een nieuwe 'alles-moet
anders'-generatie. Het dominante verwijt 
aan linkse partijen luidt dan ook niet meer 

at ze zo veranderingsgezind zijn, of dat ze 
!llog zouden geloven in een 'maakbare sa-

enleving'. Nee, het nieuwe verwijt is juist 
dat linkse partijen de verzorgingsstaat zo 
stroperig, zo log hebben gemaakt. Vandaar 
dat rechts één en al flexibilisering en dyna
miek predikt. Rechts gelooft nu heilig in 
verandering, zij heeft het patent verwor
ven op vernieuwing door nietsontziende 
Machers. 
Bolkestein c.s. mogen dan de spot drijven 
met veel linkse idealen, dat hun verande
ringsretoriek zo'n weerklank vindt, hebben 
ze toch echt aan de progressieven te dan
ken. Hoewel de harde liberale verhalen 
mhoude\ijk weinig verwantschap vertonen 

r met een sociale linkse politiek, parasiteert 
r de rechtse retoriek op het nog steeds 
c onaantastbare idee van de progressieve 
~ partijen dat goede politiek gelijk staat aan 

verandering. Terwijllinkse idealen op min
J:ier steun lijken te kunnen rekenen, is het 
nude richtinggevoel van links (voorwaarts, 
voorwaarts!) in de politiek nog steeds 
springlevend. De kracht van Bolkestein 
schuilt naar mijn idee dan ook niet zozeer 
in wat hij zegt, of in zijn stijl van optreden
zoals Henk Krijnen in het vorige nummer 
van De Helling stelde -, maar in zijn hame
rren op de noodzaak van verandering. Ter
wijl bij links de 'alles-moest-anders' -gene
ratie haar wonden likt, wordt Bolkestein 
groot door de veranderingsgerichte reto
riek over te nemen. Bolkestein presenteert 
ich als een man van de toekomst, van de 

vernieuwing, als een politicus die oog heeft 
voor de politieke agenda van morgen. 
Hoewel veel linkse partijen een program
ma hebben waarin het accent sterk ligt op 

et behoud van het bestaande, staan ze 
machteloos tegenover de Bolkesteiniaanse 

eranderingsideologie omdat ze die als 'ei
gen' herkennen . Liever dan uitgemaakt te 
worden voor 'behoudend' hollen of hob
belen ze achter hem aan: op een paar 
passen afstand, dus altijd te laat. Achttien 
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Progressieve • 
VISie 

• 

op modernisering 
onontbeerlijk 

• 
IS 

Een progressieve politiek die zich vooral richt op behoud 

van het bestaande, zal volgens JEROEN SAR IS de slag met 

de modernisering verliezen. Nodig is een programma dat 

zich richt op de toekomst. 

Jeroen Sarls 

Toegegeven: het is gedurfd van jan Wil/em 
Duyvendak om het verdedigen van het 
bestaande tot inzet te maken van 'linkse' 
politiek. Nadat de liberalen de val van de 
Muur tot hun overwinningsfeestje hebben 
gemaakt en het einde van de geschiedenis 
hebben afgekondigd, gewoon een schepje 
er bovenop doen: wij zijn het einde. Niet 
langer Nederland als gidsland, want er is 
geen mars meer te lopen. Na 'alles moet 
anders' kwam de nostalgie naar de toe-

komst. En nu, weer een stadium verder, 
waarin we genezen zijn van alle toekomst
dromen, is behouden en herverdelen het 
enige wat erop zit. Het einde van de ideolo
gie, Nederland is het einde. 
Wat is de verwarring in linkse kringen toch 
groot. De Beus en Scheffer proberen de 
natie opnieuw uit te vinden om daarmee de 
lege bergruimte van de ideologische ballast 
weer te vullen. Duyvendak vindt Neder-
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miljard bezuinigen, nee, twaalf; alleen asiel
zoekers uit cultureel verwante landen, nee, 
alleen uit 'onveilige' landen; et cetera. 
Door de kracht van het veranderingsar
gument, staat de meer behoudende partij 
in Nederland bij voorbaat op achterstand, 
ongeacht of het een linkse of een rechtse 
partij betreft. Willen we dat er ruimte 
komt om met verve 'behoudende' punten 
uit te dragen, dan zullen we dus eerst met 
de veranderingsretoriek moeten breken. 
Durven we dit niet, dan blijft er een gat 
gapen tussen ons 'behoudende' program
ma, onze praktische politiek enerzijds, en 
de richting van onze retoriek anderzijds. 

Dat het bij de discussie over de kracht van 
de veranderingsideologie niet om 'ijle ab
stracties' gaat, zoals Jeroen Saris in het 
vorige nummer van De Helling stelde, kan 
ook ge.J1lustreerd worden aan de hand van 
het laatste congres van GroenLinks over 
de vernieuwing van de interne organisatie. 
Het debat ging namelijk verrassend weinig 
over de inhoud van de voorstellen; het 
werd vooral gevoerd in grote woorden als 
'verandering' en 'conservatisme'. Voor
standers prezen de voorstellen aan met het 

foto: Gé Dubbelman!HH 

argument dat ze vernieuwend waren, te
genstanders waren woedend dat ze voor 
conservatief werden uitgemaakt. Hoewel 
het naar mijn idee overwegend goede 
voorstellen waren, zijn ze niet 'goed' omdàt 
verandering in principe beter zou zijn dan 
behoud. En het was veelzeggend dat tegen
standers het zo vervelend vonden om 
'behoudend' te zijn. 
Wie naar de verhoudingen binnen Groen
Links kijkt, ziet op slag hoe inhoudsloos 
termen als progressief, behoudend, links 
en rechts dreigen te worden wanneer het 
aan durf ontbreekt om ze te herijken. 
Terwijl 'links' op het politieke assenstelsel 
toch voor vooruitstrevend stond, valt op 
dat mensen die zich binnen Groenlinks 
uitroepen tot de linkervleugel, vaak, en niet 
toevallig, de meest behoudende standpun
ten innemen, zoals bijvoorbeeld op het 
laatste congres. 

Nu rechts zo veranderingsgezind is gewor
den, staan er voor linkse partijen drie 
opties open. De eerste optie is de slechtste, 
en is door de PvdA gekozen: we houden de 
veranderingsretoriek in stand maar heb
ben er geen verhaal meer bij; we blijven om 
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het hardst roepen dat we ook veranderin
gen willen en geven daardoor maximaal 
ruimte aan Bolkestein. Een tweede optie is 
om, ook binnen de veranderingsretoriek 
blijvend, te proberen om daar een tegen
overgestelde, 'linkse' invulling aan te geven. 
De derde optie is om te breken met het idee 
dat verandering het hoogste politieke doel 
is, om daarmee de mogelijkheid te creëren 
om het bestaande te waarderen, te verde
digen en eerlijker te verdelen. 
Voor wie gelooft dat alleen verandering in 
de politiek 'werkt', is de derde weg een 
onbegaanbare. Jeroen Saris betitelt deze 
weg dan ook bij voorbaat als een 'nederla
genstrategie'. Zowel om inhoudelijke als 
om strategische redenen, lijkt de derde 
weg mij in de huidige situatie echter de 
meest wenselijke. Niet omdat de wereld er 
zo goed voorstaat, maar omdat Nederland 
het vergeleken met veel andere landen 
goed doet. Natuurlijk kan het ook in Ne
derland nog veel beter: in mijn vorige 
bijdrage heb ik over vormen van ongelijk
heid geschreven die nodig moeten worden 
aangepakt. Mijn voorstel is geenszins om 
onkritisch te staan tegenover wat er in 
Nederland gebeurt, maar ons te bezinnen 
op de toon en de richting van onze kritiek. 
Gelet op 'de toestand in de wereld', ben ik 



in de Nederlandse politieke verhoudingen 
niet voor de tweede weg van een linkse 
politiek waarin, ook voor binnenlands ge
bruik, de radicale veranderingsretoriek 
overheerst. Zeker in het licht van de histo
rische gebeurtenissen van de afgelopen 
jaren- zoals het mislukken van enige vorm 
van socialisme en de wreedheden in Bosnië 
en Ruanda- is de georganiseerde solidari
teit van de Nederlandse verzorgingsstaat 
namelijk, ondanks alle gebreken, 'het ein
de'. 

Een linkse herwaarderingvan het bestaande 
kan voortkomen uit uiteenlopende motie
ven. Sommigen zullen oprecht menen dat 
Nederland welhaast een ideaalland is. Mijn 
herwaardering komt minder voort uit zo'n 
juich- en jubelstemming, en wordt meer 
gemotiveerd door een sombere inschat
ting: als we de fragiliteit van wat we be
schaafd noemen in ogenschouw nemen, is 
waardering van het hier en nu bestaande 
bepaald niet overbodig - en misschien is 
het 'Nederlandse model' op dit moment 
wel het maximaal haalbare. 
Het gevaarlijke van de huidige politieke 
situatie in Nederland is dat geen enkele 
stroming voor het bestaande gaat 'staan'. 
Niet omdat de waardering hiervoor onder 
de bevolking ontbreekt, maar omdat wat 
gerealiseerd is, geen nader betoog lijkt te 
behoeven, vanzelfsprekend lijkt te zijn- en 
daarmee wordt het bestaande weerloos 
tegen een politiek gevangen in verande
ringsretoriek. 
Wie om inhoudelijke redenen meent dat er 
heel wat te verdedigen valt, hoeft dit, gelet 
op de genoemde steun van de bevolking 
voor de 'georganiseerde solidariteit', elec
toraal niet te bezuren. Dit risico lopen 
'behoudende' partijen uitsluitend als ze, à la 
de SP, altijd en overal 'tegen' blijven roepen. 
Maar een dergelijke starre opstelling vloeit 
echter niet noodzakelijk voort uit een 
'behoudende' politiek. Zo'n politiek impli
ceert namelijk ook een hervormende of, in 
termen van Saris, 'reformistische' koers. In 
een 'behoudende' politiek gaat het alleen 
niet meer om het veranderen van de be
staande politieke doelen maar om nieuwe 
middelen om deze doelen te realiseren. 
Verandering als middel om 'het bestaande' 
te behouden en eerlijker te verdelen. 

In plaats van de discussie aan te gaan over 
de vraag hoe we een 'behoudende' politiek 
mogelijk maken die niet bijvoorbaat op 
achterstand staat, komt Saris met een be-
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land zonder meer het einde en daarom zou 
hij het wel willen delen met iedereen, dat is 
pas internationalisme. Natuurlijk heeft hij 
gelijk dat in Nederland heel veel de moeite 
van het behouden waard is. Dat heb ik hem 
in mijn vorige artikel al toegegeven. Maar 
mijn vragen waren van een andere orde. Ze 
luidden: in welk opzicht onderscheidt 
'conservationisme' zich van een onkritisch 
terugverlangen naar het verleden èn hoe 
moet de linkse politiek omgaan met de 
autonome moderniserende krachten in de 
samenleving? Het antwoord dat ik nu van 
hem krijg, is te mager. 

Duyvendak ontleende zijn begrip conser
vationisme aan de theorie van Goodin. 
Door de denkwijze van deze auteur, die hij 
eerst instemmend citeerde, nu te betitelen 
als 'diepgroen' neemt hij daar weer afstand 
van. We kunnen het erover eens zijn dat er 
geen weg terug is naar het verleden. Over 
de vloeiende grens met conservatieve poli
tiek spreekt hij voor de verstokte maat
schappij-veranderaars geruststellend 
bedoelde maar voor mij raadselachtige 
woorden: 'Wanneer we veel willen behou
den, zijn we verpicht tot grote veranderin
gen'. Zó wordt de zaak niet helderder. 
Wanneer Duyvendak beweert dat het hem 
er- naar analogie van de goede ervaringen 
met de 'groene taal' - slechts om gaat om 
een algemene politieke taal te ontwikkelen 
die het mogelijk maakt om ook op andere 
terreinen voor behoud te pleiten, dan dan 
was de verwijzing naar Goodin zonder 
afstand te nemen van diens diepgroene 
boodschap op zijn minst verwarrend. Een 
verwarring waaraan helaas nog geen einde 
is gekomen, zoals we zullen zien. 
Mijn tweede tegenwerping betreft de in
terne dynamiek van de moderne maat
schappij. Het heeft geen zin te doen of de 
moderne maatschappij behouden kan blij
ven zonder de voortdurende modernise
ring. Duyvendak: 'Het betoog was boven
dien gericht op het behoud van de moder
ne samenleving, en dat betekent dus geen 
terug-naar-de-natuur politiek maar 
waardering voor het moderne leven .. .' 
Ook pleit hij 'voor verandering als middel 
om het bestaande te behouden en eerlijker 
te verdelen'. Is dit orakeltaal of staat hier 
met andere woorden dat de grote veran
dering is dat de verandering moet worden 
stopgezet om het bestaande te behouden? 

De maatschappij verandert snel, ook zon
der ons. Vanaf het moment dat de ingre
diënten kennis, ondernemingsgewijze pro-
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duktie, markt en protestantse ethiek met 
elkaar een verbinding aangingen, kwam een 
proces op gang van permanente verande
ring waarvan het eind nog niet in zicht is. 
Verschillende politieke stromingen trach
ten die verandering in verschillende banen 
te leiden. Het project van links was om de 
ontwikkeling via de staat in meer egalitaire 
richting te sturen en de alles-moest-an
ders-generatie voegde daar een flinke por
tie persoonlijke vrijheden aan toe. Als de 
constatering juist is dat links intussen de 
macht over het stuur kwijt is, helpt het nog 
niet om te roepen om behoudendheid. 
Duyvendak meent dat Bolkesteins kracht 
is dat hij de maatschappijveranderings
retoriek van links heeft overgenomen. Ik 
waag dat te betwijfelen. Eerder heeft hij de 
politieke agenda van de komende jaren 
goed bestudeerd en meer dan anderen 
daarop geanticipeerd. Niet Bolkestein 
maar moderniseringstendensen zoals 
individualisering, globalisering en flexibilise
ring zetten de verzorgingsstaat onder zwa
re druk. De achilleshiel van de verzorgings
staat is de arbeidsparticipatie. De WD had 
zich goed geprepareerd met de leuze 
'werk, werk, werk'. De Partij van de Arbeid 
staat nu onder sterke druk van Bolkestein, 
omdat deze partij in de achter ons liggende 
jaren, met name ten aanzien van de sociale 
zekerheid, moeite had om te kiezen tussen 
een behoudende of een veranderings
gezinde koers. Wanneer nu GroenLinks 
zich gaat bekwamen in 'de taal van het 
behoud van het bestaande', dan kan dat 
geen ander effect hebben dan dat deze 
partij opnieuw kostbare tijd verliest in het 
nadenken over de toekomst. 
Terwijl wij het bestaande proberen te be
houden, zullen de solidariteit en duur
zaamheid als zand tussen onze vingers 
doorglippen. Zou het niet beter zijn enkele 
veranderings- en toekomstgerichte ideeën 
in de wereld te brengen? 

Een enkel voorbeeld ter verduidelijking. De 
instroom van migranten. Er is geen denken 
aan dat deze 'stroom' kan worden inge
damd zonder blijvende schade aan de 
mensenrechten in dit land. De woning
behoefte groeit ook zonder deze migratie 
al. in de Randstad zal deze behoefte volgens 
lage schattingen tot het jaar 2005 zo'n 
700.000 woningen zijn. Herverdeling van 
ce bestaande woonruimte, zoals wordt 
voorgesteld door de conservatieve delen 
van áe milieubeweging, gaat dwars in tegen 
ce individua/iseringstendens die tot deze 
woningbehoefte geleid heeft. Natuurlijk 
kunnen we allemaal onze moeder in huis 
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Terwijl Saris vroeger lid was 
toog waarin hij de waardering voor het 
bestaande afdoet als een donkergroen ver
langen naar boerenland leven, en waarin hij 
zelfs het donkerbruine vermoeden uit dat 
behoudende politiek neerkomt op 'Neder
land-is-vol' -redeneringen. 
Maar is 'behoudende' politiek donker
groen? Nee, het gaat erom dat groene 
politiek een voorbeeld, een taal kan leveren 
om voor 'behoud' te pleiten, een taal waar
aan het ons op andere terreinen ontbreekt. 
Ik stelde dan ook voor om dit 'behouden
de' element van de groene politiek te lenen 
om ons ook op die andere gebieden 'con
servationistisch' te kunnen opstellen waar 
het 'veranderingsdenken' ons nog zo vaak 
dwars zit. Expliciet verwierp ik iedere sug
gestie dat groene politiek hierdoor het 
primaat zou moeten krijgen boven linkse 
politiek. In mijn beschouwing ging het niet 
om, pakweg, de prioriteit van milieu boven 
economie maar om het verbreden van een 
redeneertrant die nu alleen is voorbehou
den aan milieupolitiek. 
Het betoog was bovendien gericht op het 
behoud van de moderne samenleving, en 
dat betekent dus geen terug-naar-de-na
tuur-politiek maar waardering voor het 
moderne leven, inclusief zijn mogelijkhe-
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in veranderingsgerichte termen kon den
ken . 
Resteert Saris' vrees dat een 'conservatio
nistische' politiek stilstand betekent, of 
zelfs een conservatieve koers. Uit boven
staande valt op te maken dat ik deze vrees 
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behouden, verplicht zijn tot grote verande
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Juist het electoraat van GroenLinks toont 
aan dat de tegenovergestelde reactie ook 
mogelijk is: veel Groenlinks-kiezers zijn, 
uit tevredenheid met hun eigen, goede 
situatie, verontwaardigd over de slechte 
situatie van anderen. Deze welgestelden 
hoeven zelf niet méér, integendeel, ze wil
len wat ze hebben met anderen delen. Deze 
houding maakt ook duidelijk dat een 'be
houdende' politiek sterk internationalis
tisch georiënteerd kan zijn. Deze politiek 
onderkent dat de problemen waar we in 
Nederland voor staan beperkt zijn vergele
ken met de ellende elders. De erkenning 
van onze luxe-positie verplicht ons tot een 
politiek waarin het primair draait om recht
vaardiger internationale verhoudingen. 

Saris neemt een tweeslachtige positie in. 
Aan de ene kant wordt een politiek die het 
heden waardeert door hem afgedaan als 
conservatief, diepgroen en donkerbruin. 
Anderzijds lijkt hij de waardering voor het 
bestaande wel degelijk te delen. Sterker 
nog, hij waardeert het heden zelfs zo, dat hij 
er nog méér van wil: meer infrastructuur, 
meer locaties voor wonen, meer ruimte 
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voor werken. Terwijl Saris vroeger lid was 
van de alles-moet-anders-generatie, lijkt hij 
nu op te roepen tot een alles-moet-meer
politiek. Dit type waardering voor het 
bestaande is natuurlijk geen 'behoudende' 
politiek: een dergelijke vaart-der-volkeren
aanpak bedreigt veel van het nu waardevol
le. Het probleem is dat er inderdaad gren
zen aan de groei zijn, dat meer-van-hetzelf
de op den duur leidt tot minder-van-het
zelfde. Een behoudende politiek moet het 
aandurven om te praten over verdeling van 
het bestaande. 
Een 'behoudende' politiek is alleen een 
groene politiek wanneer het bestaande ge
deeld wordt. En alleen maar links wanneer 
het bestaande zo rechtvaardig mogelijk 
verdeeld wordt. Dat betekent dat de poli
tiek zich inderdaad met 'levensstijlen' van 
burgers gaat bemoeien, ook al vindt Saris 
dat 'typisch een onderwerp om in een 
democratische samenleving over te laten 
aan het individu'. Saris ' standpunt lijkt me 
echter onhoudbaar: vindt hij wèrkelijk dat 
levensstijlen geheel en al buiten het bereik 
van de politiek vallen, ongeacht hun conse
quenties? We zijn het, vermoed ik, eens dat 
de politiek een normatieve discussie over 
levensstijlen zoveel mogelijk moet vermij
den. Het voorstel tot een behoudende, 
het-heden-waarderende politiek was er 
ook precies op gericht om niet in een 
diepgroen discours terecht te komen. Het 
was een poging om het louter te hebben 
over eerlijke verdeling van het bestaande: 
niet moraliseren over de doelen maar de
mocratisch beslissen over de schaarse 
middelen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
Groenlinks niet moet stellen dat de be
hoefte aan reizen buiten Europa ons door 
de toerismebranche wordt aangepraat en 
dat 'uit in eigen land' toch ook leuk kan zijn. 
Wèl moet Groenlinks pleiten voor beper
kingvan het vliegverkeer, en eerlijke verde
ling van de vliegkilometers. En dat betekent 
dat het prijsmechanisme waarschijnlijk niet 
het enige middel kan zijn tot regulering van 
de mobiliteit, omdat anders de minder 
vermogende groepen eenzijdig van de ge
neugten van het moderne leven worden 
uitgesloten. 
Juist omdat alle individuele levensstijlen 
samen onbedoeld tot ondermijning van het 
bestaande leiden, zal de overheid regule
rend en herverdelend moeten optreden. In 
een 'behoudende' politiek reiken links en 
groen elkaar de hand. 'f' 

jan Willem Duyvendak is verbonden aan de 
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nemen en onze kinderen . niet zelfstandig 
laten wonen, alleen dat dóen we niet. 
Natuurlijk kunnen er ook drie alleenstaan
den in een huis wonen, maar daar zijn ze 
geen alleenstaanden voor geworden. Deze 
gedachte is slechts te realiseren met draco
nische middelen zoals dwang en zware 
prijsverhogingen. Mijn kritiek dat de her
verdelingsthese van Duyvendak zal uitlo
pen op Nederland-is-vol-redeneringen, is 
niet zo vreemd gelet op de politieke prak
tijk van de Groenen. 
Ook op het terrein van hetmilieu is behoud 
niet de taal waarin wij oplossingen kunnen 
formuleren. Of het nu gaat om het mobili
teitsvraagstuk, de energiebesparing of de 
beheersing van afvalstromen, nieuwe tech
nologie en vernieuwend denken zijn een 
voorwaarde. 
De diagnose van Duyvendak met betrek
king tot mijzelf- Sa ris houdt zozeer van het 
bestaande dat hij er nog meer van wil -, is 
werkelijk te mild. Ik wil verandering. Of het 
nu gaat om de verzorgingsstaat of om de 
infrastructuur, om de bestuursstructuur 
van de steden of om de vormgeving van de 
nieuwe woningbouwlocaties, de kunst zal 
zijn de toekomst vorm te geven, zonder 
daarbij de kwaliteit van het bestaande zon
der meer weg te vagen. Niet 'het bestaan
de' is daarbij mijn inspiratiebron maar het 
zoeken van een balans tussen traditie en 
verandering. Daarbij is de in de praktijk 
bestaande spanning tussen traditie en ver
andering vaak de bron van de kritiek op het 
bestaande. Het speuren naar evenwicht 
tussen de telkens weer aanstormende 
moderniseringsgolven en de zorg voor de 
kwaliteit van het (voort)bestaan, is- als ik 
Duyvendak goed begrijp - ook zijn zorg. 
Echter: de 'taal van het behoud' die hij 
nastreeft, is daarvoor te beperkt. 
Het grootste risico dat we op dit moment 
lopen, is een verdere versterking van wat 
Galbraith 'de cultuur van tevredenheid' 
noemde. De welgestelden in onze maat
schappij zeggen het 'contract' met de 
kansarmen op en beginnen de oorlog van 
allen tegen allen. Als het voorkomen van die 
'oorlog' behoort tot de behoudende poli
tiek waar Duyvendak voor pleit, dan kun
nen we het tenminste over één ding eens 
zijn. Dat vraagt dan wèl om een opvatting 
over solidariteit in de toekomst, over lots
verbondenheid in een maatschappij die snel 
verandert. Nederland is temidden van de 
vele internationale mammoettankers een 
tamelijk licht scheepje op de golven. Wan
neer de verwachtingjuist blijkt te zijn dat de 
nationale staat van afnemende betekenis is 
(omdat de belangrijkste beslissingen zich 
onttrekken aan nationale controle), dan is 
een behoudende stellingname, ook al is die 
progressief geïnspireerd, ruimschoots on-
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voldoende. Wie denkt zich te kunnen be
perken tot de grenzen van de tevreden 
natie maakt zich gevaarlijke illusies over de 
toekomst. 

Het lijkt me, zoals Duyvendak lijkt te doen, 
zinloos om te opponeren tegen een pro
gressieve rol voor Groenlinks, al was het 
alleen al omdat het die partij beslist niet aan 
nostalgie ontbreekt. Als er één Nederland
se partij is die de komende jaren nog veel 
werk zal moeten verzetten in het doorden
ken van de consequenties van de inter
nationalisering van de economie en van de 
verandering van de Nederlandse cultuur, 
dan is het wel déze partij. Het einde is nog 
lang niet in zicht. 'f' 

jeroen Saris was / 990 tot / 994 wethouder 
ruimte lijke ordening 1n Amsterdam. 

Tegenwoordig is hij organisatieadviseur inzake 
stedelijke kwesties 

(advertentie) 
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Helden 

Motorrijden is in. De motortak 

is zelfs een 'booming business' 

geworden. Hoewel steeds meer 

leeftijdscategorieën de kunst 

van het motorrijden beoefenen, 

zijn het toch vooral mannen die 

het ronkende ros bestijgen. 

Niet voor niks, zo blijkt uit 

onderstaande diagnose van de 

motorsien. Help- de horden 

rukken op! 

Filip Huysegems 

Het begin van de lente. Bomen in de bot, 
bloeiende bloesems en zwaluwen die te
rugkomen. Zoals ieder jaar weer volstaan 
de eerste bleke zonnestralen om ook de 
motorrijders massaal uit hun winterslaap 
te wekken. En dat zijn er elke lente meer. 
De voorbije jaren heeft menigeen in de 
motorfiets een dierbaar metgezel ontdekt. 
Dat blijkt uit de verkoopcijfers: die gaan in 
stijgende lijn. De nieuwe motorrijders, zo 
leren de statistieken, zijn ouder, hoger 
geschoold en beter gesitueerd dan de 
motorduivels van vroeger. 
Ze rijden vooral bij mooi weer, voor de lol, 
en gemiddeld niet meer dan vijfduizend 
kilometer per jaar. Was de motorfiets 
eertijds vooral het vervoermiddel van ar
melui of getatoeëerde kroegtijgers, nu 
heeft hij de status van luxe speeltje voor 
goed verdienende dertigers. 
De aanschaf van een motorfiets blijkt nau
welijks ingegeven door de wens fileproble-

men te passeren. Een motorfiets is immers 
veel meer dan een vervoermiddel. Motor
rijden is een manier waarop mannen hun 
mannelijkheid beleven. Want zoveel is ze
ker: de motorsien wordt beheerst door 
mannen. 
Motorrijden is, eerder dan zich verplaatsen 
van punt a naar punt b, vooral het poneren 
van een stelling. En die luidt, simpel en kort: 
een moto-man is multi-macho. Met zo'n 
trillend beest tussen de benen waant een 
man zich de verzinnebeelding van de arche
typische, ruigbehaarde viriliteit. 
Motorrijden kan je bijgevolg beschouwen 
als een communicatieproces, waarbij de 
bestuurder en zijn publiek (de andere 
weggebruikers, de terraszitters ... ) de par
tijen zijn. Want het is de bedoeling dat deze 
laatsten meegaan in die milde hallucinatie. 
Er komen dus tekens en codes aan te pas. 
Gelukkig biedt de motorfiets een rijk scala 
aan mogelijkheden om dit collectieve deli
rium tot stand te brengen. 

GALOPPEREN 
Een motorfiets is structureel equivalent aan 

een paard: dat gegeven fundeert de ontvan
kelijkheid van de motorfiets voor al die 
macho-projecties. Want mytische helden 
verplaatsen zich ook vaak te paard. 
In de semiotiek - de tekenleer - heten 
bepaalde tekenprocessen metonymisch: het 
teken verwijst dan naar zijn 'betekende' 
zoals een deel het - afwezige - geheel 
oproept. Aan de hand van een onderdeel, 
kan je het ongekende geheel als het ware 
interpoleren . 
Welnu, aan een motorfiets zitten tal van 
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tekens die metonymisch refereren aan de 
Afwezige Betekende, namelijk het paard: 
het stuur (teugels), de voetsteunen (stijg
beugels), het zadel (het zadel) . De koplamp, 
de benzinetank en het achterlicht reprodu
ceren het schema kop-romp-staart van het 
dier. De wielen zijn de in aluminium gestol
de beweging van galopperende poten. Dit 
laatste lijkt misschien vergezocht, maar de 
equivalentie wiel/poten doet zich ook voor 
- in omgekeerde zin - bij fietsen. Het is 
iedereen al wel eens opgevallen dat reflec
toren in fietswielen 's avonds de illusie 
geven dat de fiets in een soort draf over de 
baan trappelt. 
Niet alleen in termen van 'lichaamsbouw' 
refereert een motorfiets aan een paard. 
Ook auditief liggen de verwijzingen voor 
het oprapen. Het begint al bij het hese 
geluid van de startmotor, dat heel dicht in 
de buurt komt van een hinniken. Het stam
pen van de cilinders dat daarop volgt is een 
stillering van dravende hoeven. 
Een apart geval is de befaamde Harley
sound, waarin het briesen van een paard 
uitgesponnen wordt tot een Unendliche 
Melodie. De Harley V-motor draait name
lijk lichtjes ongelijkmatig, wat de machine 
een heel eigen, haast dierlijk aandoende 
articulatie geeft. 
Ook wat betreft de omgangscode tussen 
berijder en beredene zijn er parallellen 
tussen de motorfiets en het paard. Neem 
nu het periodieke ritueel van verzorging en 
reiniging: een glimmende vacht en glim· 
mend chroom gelden als tekenen van ge· 
zondheid. Of de uitblaaspauzes op lange 
tochten, als de rijdieren worden gelaafd aan 
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water of loodvrije benzine. Ervaren rijders 
slagen er zelfs in hJ.m motor te laten steige
ren (een 'wheelee~, net als het paard van 
Zorro. 
Weinig mensen beleven al deze isomorfie
ën op een bewust niveau. Maar de semio
tische koppelingen zijn zó sterk dat het 
parallellisme motorfiets/paard wel ergens 
moet doorwerken op een onbewust, niet
reflexief niveau. Het is naar mijn mening 
zelfs deze fundamentele analogie die voor 
een groot deel de charme van het motor
rijden uitmaakt. De motorfiets als verbeel~ 
dingsmachine. 
Wie het tweewielig monster bestijgt, moet 
echter een concrete gestalte aannemen. 
Want de archetypische Man bestaat nooit 
in een pure vorm; hij moetaltijd belichaamd 
zijn. Maar geen nood, de aspirant-motorrij
der kan daarvoor putten uit een bonte 
verzameling imago's van helden-te-paard 
zoals hij die leerde kennen in de jarenlange 
blootstelling aan avonturenfilms, westerns 
en ridder-epossen. 
Uit dat rijke reservoir van imago's is een 
typologie te distilleren. Degenen die het 
diepst peilen in de oerbronnen van het 
masculiene zijn de Hordes. Zij verplaatsen 
zich het liefst in groepsverband. Het meest 
vallen zij op als ze met oorverdovend 
motor gebulder en brandende koplampen 

bezit nemen van een dorpskom of een 
stedelijke winkelstraat. De leden hebben 
een uitgesproken voorkeur voor ver
weerd leer en rafelige jeans-jasjes. Hun 
verschijning veroorzaakt gevoelens van 
ongemak bij de plaatselijke bevolking. 
Hier worden overduidelijk de vroege mid
deleeuwen geëvoceerd. Kost het niet 
enorm weinig moeite om een gelijkaardig 
tafereel voor te stellen, anderhalf millen
nium geleden? Franken, Alemanen en Van
dalen maakten toen Europa's dorpen on
veilig. Tot dit verleden hebben we uiter
aard geen rechtstreekse toegang, maar het 
wordt voor ons vormgegeven in geschre
ven èn- in onze beeldcultuur in toenemen
de mate - in visuele media. 
Wie herinnert zich niet filmscènes waar, in 
een wolk van stof, met oorverdovend 
hoefgetrappel en brandende fakkels, een 
onheilspellende meute een dorp binnen
rijdt? Waarop mensen hun hutten binnen
vluchten en angstig afwachten wat de Hor
de in haar schild voert. 

DE LANGE TOCHT 
iets geraffineerder is de Ridder-rijder. Deze 

dolende held trekt er meestal alleen op uit, 
al schuwt hij het gezelschap niet van enkele 
andere makkers van de tafelronde. De 
ridder maakt lange, eenzame tochten. Hij is 
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het manmodel van de iets bezadigder 
motorrijder, de dertigplussers zeg maar, 
die zich niet meer per se rond de kerktoren 
in de kijker hoeven te rijden. De ideaaltypi
sche Ridder-rijder heeft een zwak voor de 
zwaardere toermotor. De BMW I OOOcc is 
zijn lieveling. Zijn machine is meestal uitge
rust met een windkuip: een verwijzing naar 
de pantsers waarmee men paarden voor de 
veldslag uitrustte. Ridder-rijders zijn ge
steld op een degelijke aankleding. Stevige 
laarzen en gevoerde handschoenen. Leren 
pakken met verstevigingen op de schou
ders, de ellebogen en ter hoogte van de 
nieren. Voor de veiligheid en tegen het 
barre weer, zogezegd. Dat zal best, maar 
het geheel heeft het semantisch effect van 
een harnas. De ridders dragen natuurlijk 
ook een helm met vizier. 
De cowboy-biker is een andere veelvoorko
mende man-matrijs. Dit type rijdt met een 
custom-bike, herkenbaar aan zijn lage bouw 
en steil onderuit staande voorvorken, ook 
bekend onder de naam chopper. Peter 
Fonda en Dennis Hopper doorkruisten er 
de film Easy Rider mee. In het begin van de 
film zie je Fonda de band van zijn rijwiel 
plakken, terwijl naast hem een wat oudere 
cowboy een paard hoeven aannagelt. De 
cowboy-bike bij uitstek is de beruchte 
Harley-Davidson, liefst uitgerust met za
deltassen. Cowboy-bikers dragen jeans en, 
uiteraard, bijhorende cowboylaarzen. 
Herteleren jasjes met franjes komen ook 
vaak voor: dat is de Indiaanse invloed. De 
cowboy-biker heeft over het algemeen een 
rustige uitstraling- echt iemand voor lange 
tochten door de prairie, een beeld waar 
alle Harley- reclame steeds weer mee uit
pakt. 
Tenslotte zijn er nog de space-jockeys. De 
motoren waarop zij zich verplaatsen zijn 
afgeleid van de snedige sportmachines uit 
de grand-prix-wereld. Hier wordt rijkelijk 
uit de science-fiction geciteerd. De machi
nes zijn voorzien van een bijzonder uitge
breid controlepaneel. Alles ademt een 
sfeer van hi-tech: flippende naaldjes, 
wijzerplaatjes, LED-aanduidingen, verklik
kerlampjes en biepjes. De rijder wordt in 
buiklig op de machine geïnstalleerd, alsof hij 
klaarzit voor een lancering. 
Het intrigerende is dat in de science-fiction 
maar weinig paarden voorkomen. Maar de 
gelijkenis tussen motorfiets en paard is 
stevig genoeg- versterkt door de typische 
jockey-zit- om de metafoor te rechtvaar
digen. Verder blijft de ruimtereiziger 
natuurlijk verwant aan de archetypische 
held door het feit van de Lange Tocht. Hij 
trekt onverschrokken door de ruimte zo
als de cowboy door de prairie, de ridder 
door feodaal Europa en de horde door het 
Laatromeinse Rijk. Ook de space-jockey 
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investeert veel in aankleding: hij draagt 
helkleurige, ééndelige ler en pakken (soms 

wit, zoals een échte astronaut) die voor
zien zijn van beschermende verdikkingen in 
de plooipunten, en bezit hypermoderne 
helmen uitgerust met allerlei knoppen en 
ventilatiespleten . Als een space-jockey er
.gens binnenkomt, lijkt het alsof hij even halt 
houdt op een interstellaire reis. De bolides 
waarmee space-jockeys rijden, halen dan 

ook astronomische snelheden. Deze race
machines hebben een uitgesproken 'flit
send' uiterlijk. De velgen zijn in een fluores
cerende kleur afgewerkt en de stroomlij
nen zijn doorgaans versierd met blikse
machtige motieven. Dit alles om een 'snel
ler dan het licht'-gevoel op te roepen. 

ROOMPANTEON 
IMen kan zich afvragen of de designers van de 

motor industrie expliciet vanuit het ge
schetste referentiekader denken. Wellicht 
hebben zij het in hun achterhoofd. Immers, 
de kans dat ook zij subliminaal deel hebben 
aan die geweldige geestelijke erfmassa van 
Man-beelden is vrij groot. 

De eigenlijke motivatie van motorrijders 
ligt veel dieper dan de meesten zèlf bevroe
cden. Uitspraken als 'motorrijden betekent 
voor mij vrijheid ', zijn per slot van rekening 
behoorlijk nietszeggend. De meer tech
nisch aangelegden schrijven hun fascinatie 

toe aan het enorme vermogen aan paar
alenkracht (!) van sommige machines. Maar 

dat verklaart geenszins het belang dat de 

gemiddelde. motorrijder hecht aan kleding 
en andere parafernalia. 
De helden en heldendaden uit de mytelo

gische wereld zijn tot op de dag van van
alaag levend gebleven. Elke motorbezitter 
vindt in het motorrijden zijn eigen, niet als 
zodanig herkende, maar in het verborgene 
-wer\a.ame droompanteon. Zelfs de simpe
l Ie zondagse rit beantwoordt aan de stan
daardroute van een mytelogisch avontuur: 
een vertrek, een lange tocht en een terug
keer naar de zaken van alledag. 

t-Ydotorrijden is eigenlijk het wonderbaarlijke 
waarworden van een wensdroom. Het is 

l iegende zijn voor één rit. Het meest bizarre 
is, dat niemand daarvan opkijkt. De jongste 
incarnaties van Beowulf, Heracles en 
Perceval staan tegenwoordig ergens te 
wachten tot de stoplichten op groen 
springen. T 

Filip Huysegems is programmamaker bij de 

BRT-radio 

'je fysiek verplaatsen is niet r.neer nodig', is 
de leus. Afstand bestaat niet in cyberspace. 
T okyo, Milwaukee, de Mona Lisa uit het 
Louvre en de koffiepot in de T rojan Room 
zijn dichterbij dan je krant in de brievenbus. 
Alles binnen handbereik: je hoeft niet meer 

achter je beeldschenrn vandaan. Je kunt de 
hele wereld afreizen per modem, met 
slechts een flinke harde schijf voor de pro
grammatuur als bagage. 

'Uiterlijk doet er niet meer toe, dit is een 
waarlijk democratisch medium: alleen wat 
iemand zegt (of schrijft) ~s relevant. Of je nu 
bloedmooi bent, een puistekop met een 
hazelip en vettig haar, een oude man van 
tachtig - het maakt allemaal niet uit. Je 
wordt alleen beoordeeld op je tekst.' 
'je kunt je voordoen hoe je maar wilt. Je 
kunt je huidskleur kiezen, je naam, je sekse, 
je leeftijd - je kunt kortom jezelf opnieuw 
uitvinden. Je bent eindelijk los van je lichaam 
en misschien zelfs wel van je identiteit.' 
Zo luidden ongeveer de beloften waanmee 
de nieuwsgroepen, de mailing-list, de Int er
net-babbelboxen en e-mail werden om
kleed. Je kon jezelf vrijelijk opnieuw uitvin
den. N u bleek al snel dat dat niet helemaal 
waar is, ook iemands tekst kan oordelen en 
vooroordelen in het leven roepen die al 
even lastig te corrigeren zijn als beeldvor
ming in het dagelijkse leven. En sommige 

namen die je op lntemet aantreft, kende je 
trouwens al van het leven aan deze kant 

van de computer, die nemen hun status 

mee op het net. De verschi llende divisies 
binnen Internet hebben zo binnen de kort
ste keren hun eigen hiärarchie van goden & 
halfgoden, saters & sarders, nerds & neuze

laars opgesteld. 
Ook al bestaat Truus, iemand die regelmatig 
post op nlnet.misc, niet als tastbaar wezen, 
ze heeft wel degelijk een gezicht haar tek
sten. Sommige mensen haten haar daarom, 
van anderen is ze de lieveling en weer an
deren moeten vooral veel om haar lachen. 
T nuus kan voorts niet meer fundamenteel 
veranderen, ze ligt vast en kan hooguit 

voorzichtig haar reperto ire uitbreiden. Als 
haar teksten dramatisch zouden veranderen, 
zou namelijk niemand meer geloven dat het 
werke lijk T nuus was die die berichtjes had 
geschreven. T nuus is gedoemd T nuus te blij 
ven. Ze kan zichzelf hooguit opheffen, wat 
neerkomt op virtueel zelfmoord plegen. 
Haar schepper of schepster- missch ien is 
het zelfs wel een groepje mensen dat Truus 
in leven houdt, dan zou ze aan de omge
keerde variant van MPS of sch izofren ie lij
den - kan dan een nieuw personage schep

pen, maar ook die zal vast gaan liggen en 
kan dan niet meer aan zichzelf ontkomen. 
En dat ontsnappen aan je lichaam, dat 
lichaam dat immers niet meereist door cy
berspace, dat blijkt al even gelogen. We 
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hadden het eigenlijk al kunnen afleiden uit 
moderne verschijnselen als ramptoerisme 
en televisie-persoonlijkheden (twee feno
menen waarvan ik me overigens ernstig af
vraag of ze niet op hetzelfde neerkomen). 
De televisie -waarbij je ook je lichaam thuis 

kunt laten - brengt je door de hele wereld 
en haalt iedereen in huis. Maar wat doen 
mensen? Zodra een ramp waaraan de tv 
aandacht besteedt, dicht genoeg in de buurt 
is, willen ze het met hun eigen ogen gaan 
zien, misschien niet alleen uit sensatiezucht 
maar ook uit een wens om te controleren 
of de situatie 'in het echt' net zo is als 'op 

de televisie'. Ze gaan er massaal heen en wij 
noemen dat ramptoerisme. (Als de sode
mieter ramptoerisme-belasting gaan heffen, 
denk ik dan, zijn we meteen gevrijwaard van 
de bijbehorende nationale inzamelingsactie 
op alle netten.) En wat willen mensen met 
de tv-persoonlijkheden die uit de media 

geboren zijn? Ze aanraken. Z/elf bij hun 
shows zijn. Ze opbellen om hun stem te 
horen. Bij ze in de buurt komen. * iets* * li
chamelijks* willen ze. Dat scherm moet er 
tussenuit. 
Het was trouwens altijd al zo dat veel men
sen naar het Louvre wi lden, juist omd/at ze 
wisten dat de Mona Lisa er hangt. De re
produktie wekte het verlangen op. 

En zo werd half nlnet.misc nieuwsgierig naar 
wie er nu 'eigenlijk' schuilging achter die 

naam en sindsdien organiseren ze gezamen

lijke ontmoetingen, de zogeheten samen

scholingen, waar men vro lijk doorkibbelt, 
zich mateloos verbaast dat 'jij nu heus die & 
die bent' of meedeelt dat ze zich over & 
weer een heel andere voorstell ing van el
kaar hadden gemaakt, en men er voorts 
co llectief achter poogt te komen wie T nuus 
is en of zij tot de aanwezigen behoort. 

Er komt steeds m/e/er lichaam op Internet. 
Weliswaar in weergegeven vorm, maar het 
is een cruciale uitbreid ing van de oorspron
ke lijke versie, die slechts geschreven tekst 
behelsde. Veel mensen hebben op hun ho
mepage een gescande foto van zichzelf 
staan (of dat inderdaad zo is, moet je maar 
aannemen) . En het is dat camera's nogal 
duur zijn, anders waren veel van de mensen 
die regelmatig op IRC (de Internet -babbel
boxen) verkeren, geheid overgestapt op 
CUSeeMe, een programma dat gedigitali 
seerde videobeelden van jezelf en van je 
nationale of internationale gesprekspartners 
op je scherm zet. De grote rage van de af
gelopen weken is een programmaatje waar
bij je de stem van je gesprekspartners kunt 
horen. 

N u alleen n?g dat schenrn ertussenu it. 

Karin Spaink 
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l<an niet meer 

Het jarenlange gevecht om de uitbreiding van Schiphol 

nadert zijn ontknoping. De milieubeschermers ~rvaren tot 

hun schrik het grote verschil tussen gelijk hebben en gelijk 

krijgen. Een analyse van het maatschappelijke en politieke 

rollenspel tot nu toe. En een voorstel aan het adres van de 

milieubeweging en Groenlinks om- nu het nog kan- aan 

de onderhandelingstafel plaats te nemen. 

Paul Basset 

Het CDA is de koning van het maatschap
pelijk middenveld. Maar Paars is de defini
tieve bezegeling van de corporatistische 
democratie in Nederland. Het kabinet 
KokNan Mierio/Dijkstal onderhandelt tot 
en met de laatste minuut over een besluit. 
Een fraai staaltje van deze 'onderhande
lingskunst' biedt het gedoe rond de A73. 
Het kabinet dacht op één woensdagmiddag 
een eind te kunnen maken aan twintig jaar 
belangenstrijd tussen de voorvechters van 
een Oost- en Westtracé. Het koos voor 
een 'geoptimaliseerde Westvariant'. Maar 
de buiten-kabinettelijke arrogantie van 
partijleider Frits Bolkestein gooide roet in 
het eten. Onder het mom van provinciale 
zelfbeschikking en randstedelijke arrogan
tie sleepte hij voor Limburg een autosnel
weg over de Oost uit het vuur. Amper een 
week eerder had de WO-voorganger het 
gemeentebestuur van Leiden nog het recht 
ontzegd om uit protest tegen het gebrek 
aan respect voor een democratische be
sluitvorming over de uitbreiding van Schip
hol een boom te planten in het Bulderbos 
van Vereniging Milieudefensie. 
Helaas, de gang van zaken rond de A73 is 
geen geval apart. Met de Betuwelijn bij-

voorbeeld zal het niet anders gaan. Na vele 
studiecommissies zette het kabinet vorig 
jaar een onderhandelingscommissie aan 
het werk. Loek Hermans (wegtransport) 
en Jacqueline Cramer (milieu) deden de 
try-out voor de onderhandelingen in het 
kabinet. Hun 'uit-onderhandelde' voorstel: 
aanleggen met I ,2 miljard gulden extra om 
de allerergste overlast en landschapsaan
tasting te voorkomen èn de invoering van 
een heffing op vrachtvervoer over de weg 
om de Betuwelijn economisch haalbaar te 
maken. Het staatshuishoudboekje van pre
mier-boekhouder Kok echter geeft aan dat 
een half miljard meer dan voldoende moet 
zijn. En de heffing zal wel een kwartje 
worden om daarmee nog een tunneltje 
extra te kunnen aanleggen. Je hoort het 
minister Jorritsma (ruim baan voor de 
vrachtwagen) al zeggen: 'Het is niet mijn 
inzet geweest, maar wel een goed verde
digbaar compromis.' 
De tijd van de ideologieën is inderdaad 
voorbij. Ook op het vlak van de ruimtelijke 
ontwikkeling zijn visies taboe. Nederland 
wordt bestuurd met uit-onderhandelde 
compromissen. Paars maakt duidelijk dat 
ook bij grote maatschappelijke vraagstuk-
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ken het niveau van koehandel moeilijk valt 
te overstijgen. De intellectuele hoop op 
rationaliteit in analyse, belangenafweging 
en beleid blijkt ijdel. Onder dit gesternte 
wordt ook over de uitbreiding van Schiphol 
besloten. 
Het besluitvormingsproces wordt ambte
lijk begeleid door het projectbureau Pro
ject Mainport & Milieu Schiphol (PMMS). 
Aan het 'project' nemen de ministeries van 
Verkeer en Waterstaat, Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en 
Economische Zaken, de provincie Noord
Holland, de gemeenten Haarlemmermeer 
en Amsterdam, de KLM, de NV Luchtha
ven Schiphol en de NS deel. Het nobele 
uitgangspunt is om van Schiphol een 'main
port' te maken èn tegelijkertijd een leefbaar 
milieu in de regio te waarborgen. Een 
ingrijpen van de Commissie voor de Milieu
effectrapportage was echter noodzakelijk 
om in een Aanvullend Milieu-effectrapport 
Schiphol en omgeving een beter beeld te 
krijgen van de gevolgen van de verschillen
de uitbreidingsplannen voor het regionale 
leefmilieu. Maar nog steeds ligt er bij het 
PMMS het verzoek van de gemeente Haar
lemmermeer voor een onderzoek naar het 
minst leefmilieubelastende banenstelseL 
Het kabinet heeft inmiddels besloten tot de 
uitbreiding van Schiphol. Tegen de zomer 
debatteert en beslist de Tweede Kamer. 
Aan de vooravond van de finale zijn het 
politieke speelveld en het spel der onder
handelingen in kaart te brengen. 

HET GEVECHT 
Op het speelveld treffen om te beginnen de 

NV Luchthaven Schiphol, de provincie 
Noord-Holland, de gemeente Haarlem
mermeer en het Platform leefmilieu regio 
Schiphol elkaar. 
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Schiphol wil uitgroeien tot een mainport 
om na Londen, Parijs, Frankfurt en Rome 
en vóór Madrid op z'n minst de vijfde 
Europese luchthaven te blijven. Nederland 
Distributieland heeft recht op een main
port als dé trekker van de economie. 
Bovendien levert de investering van 33 
miljard gulden in Schiphol SO.OOO nieuwe 
banen in de regio op, waarvan 30.000 echt 
nieuwe banen en 20.000 banen die zich 
vanuit elders in Nederland naar de regio 
verplaatsen. Ook de gemeente Amsterdam 
is erg gecharmeerd van die SO.OOO nieuwe 
banen zo vlakbij. Schiphol kiest voor een 
vijfde baan evenwijdig aan de Zwanenburg
baan (de zogeheten SP-variant). Dit biedt 
de beste groeimogelijkheden door parallel
le aan- en uitvliegroutes naar en van deze 
beide banen, terwijl er bovendien ruimte is 
voor extra platforms, terminals en een 
tweede luchthavengebouw. 
Provincie, gemeente en platform maken zich 
ernstig zorgen over het leefmilieu rond de 
luchthaven. Zij wijzen erop dat al in de 
huidige situatie onder de rook van Schiphol 
de kans op hart- en vaatziekten, nervositeit 
en prikkelbaarheid en klachten over keel, 
neus, oren en huid toenemen. Luchtvervui
ling en stankoverlast (ook door lozingen 
van kerosine) zullen alleen maar verder 
toenemen. Deze drie 'spelers' vinden dat 
de SP-variant onvoldoende mogelijkheden 
biedt om de geluidsoverlast en de kans op 
een ramp zoals in de Bijlmermeer te beper
ken. Kwaliteitsverlaging van de voorgeno
men geluidsisolatie van de woningen en 
meer dan I 0.000 ernstig gehinderde wo-

ningen is onacceptabel. Bovendien maken 
zij zich erg boos dat Schiphol meer vrijheid 
wil om 's nachts te kunnen vliegen dan 
gewoon is op andere Europese luchtha
vens, waardoor in 43.000 woningen een 
geluidsniveau zal bestaan waarbij slaap
stoornissen optreden. Om over de situatie 
in piekperioden en bij slapen met het raam 
open nog maar te zwijgen. 
Al jaren weten bestuurders en bewoners 
uit de regio zich gesteund door de milieube
weging. Actievoerders verenigd in de Ver
eniging Milieudefensie Bulderbos kochten 
grond en plantten daarop samen met ande
re actievoerders en organisaties bomen uit 
protest tegen de uitbreiding van Schiphol. 
De milieubeweging is niet alleen vanwege 
de aantasting van het leefmilieu in de regio 

. tegen de uitbreiding van Schiphol. Neder
land mag toch niet accepteren dat in pak
weg 20 I 0 tien procent van de Nederlandse 
bijdrage aan het broeikaseffect en veertig 
procent van de Nederlandse stikstofoxide
produktie wordt veroorzaakt door vlieg
bewegingen van en naar Schiphol? De mi
lieubeweging meent bovendien dat er 
vraagtekens gezet moeten worden bij de 
almaar groeiende mobiliteit (vracht, zake
lijk en privé), terwijl er bovendien een eind 
moet komen aan de oneerlijke concurren
tiepositie van de vrachtwagen en het ge
heel belastingvrije vliegverkeer ten opzich
te van trein en binnenvaart. 
De milieubeweging vraagt zich bovendien 
af of de uitbreiding van Schiphol wel een 
goede economische investering is. Tegen
over 33 miljard gulden aan investeringen 
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staan 30.000 nieuwe banen. Eén baan kost 
dus ruim I miljoen gulden! Hoe zeker is 
bovendien de voorspelde werkgelegenheid 
eigenlijk? De laatste vier jaar hebben 
I 00.000 meer vliegbewegingen niet méér 
dan 2SO nieuwe banen opgeleverd. Ook 
het Centraal Planbureau stelde voorzichtig 
dat het allerminst zeker is dat de investe
ringen in Schiphol de berekende 30.000 
nieuwe arbeidsplaatsen opleveren. Inmid
dels lijkt de milieubeweging economenland 
aan haar kant te hebben. Uit een discussie
serie over de werkgelegenheidseffecten 
van de uitbreiding van Schiphol in hun 
lijfblad Economisch Statistische Berichten 
blijkt dat economen het erover eens te zijn 
dat de verwachte 30.000 nieuwe banen 
onzeker zijn. Casper van Ewijk en Bert 
Scholtens concluderen zelfs dat Mainport 
Schiphol onrendabel is. 
Stichting Natuur en Milieu zag zich in haar 
lobbywerk geconfronteerd met Tweede
Kamerfracties die (op GroenLinks en SP 
na) de uitbreiding noodzakelijk vinden, 
maar wel willen nadenken over een vijfde
baanvariant die het leefmilieu in de regio 
het minst belast. Vandaar dat er vooron
derzoek is gedaan naar op leefmilieu beter 
scorende uitbreidingsvarianten met één 
gedraaide baan naast de Zwanenburgbaan 
(SG-variant) en met twee parallelle maar 
zes graden gedraaide banen waarbij ook de 
oude Zwanenburgbaan gedraaid wordt 
(SGG-variant). 
Afgelopen februari betrad ook het paarse 
kabinet het speelveld. Als stap in de besluit
vormingsprocedure Planologische Kern-



:.beslissing Schiphol en omgeving verscheen 
de regeringsbeslissing. Het kabinet besloot 

tot uitbreiden op basis van de SP-variant. 
Om iedereen te overtuigen dat er sprake is 
van 'een goed evenwicht' tussen economie 
en milieu heeft het kabinet de uitbreiding 

gebonden aan een maximum van I 0.000 
woningen met ernstige geluidshinder en 
aan een maximum van 40 miljoen passa
giersbewegingen per jaar. In 1994 telde 
Schiphol 23 miljoen passagiersbewegingen. 
Voor de camera's vertelde milieuminister 
'bril-in-het-haar' Margreet de Boer dat 
Schiphol beide grenzen alleen mag over
schrijden wanneer daartoe na een nieuwe 
zware PKB-procedure is besloten. Lezing 
van de regeringsbeslissing maakt duidelijk 
dat het gaat om ongeveer 40 miljoen passa
giersbewegingen. Wat echter erger is, is 
dat het besluit tot dit maximum niet de 
status van een essentiële beslissing in het 
kader van PKB-procedure heeft gekregen. 
Het was de minister dus kennelijk ontgaan 
dat voor een heroverweging van het besluit 

10p het punt van het maximum van 40 
milioen passagiersbewegingen dus geen 
zware PKB-procedrue noodzakelijk is. De 
minister kan in het vervolg beter even de 

bril opzetten voordat zij een beslissing 
!t ondertekent. 

e• De milieubeweging was even te perplex om 
:tl 1:ich echt kwaad te maken. Minister Wijers 
er van Economische Zaken bombardeerde 
rtr het uitbreidingsplan zelfs tot hèt school
te voorbeeld van hoe milieu en economie 
<Y kunnen samengaan. Zo grijs heeft Lubbers 
id het noo.it gemaakt. Directeur Smits van 

n Schiphol vond het kabinetsbesluit begrijpe

ie liik. maar wees er terloops fijntjes op dat 
El wanneer Schiphol 40 miljoen passagiersbe
t/I wegingen per jaar zou verwerken niet 
:r 10.000 maar 12.600 woningen last zouden 

if hebben van ernstige geluidshinder. In het 
e Capitool hoorde je hem bovendien denken 
!r dat het over vijf of tien jaar geen probleem 
lf zal zijn om het maximum naar 60-80 mil-

joen passagiersbewegingen per jaar op te 
.a rekken. Zo brutaal hebben andere werkge
e- vers het nooit durven spelen. 

t OONDERHANDELINGSZET 
' hin een artikel van Pa ui Rosenmöller en Claire 
i: Tielens in de Volkskrant van 4 maart 
n jOngstleden houdt de T weede-Kamerfrac
e- tie van Groenlinks vast aan een trainport
ér scenario voor Schiphol. Schiphol moet zich 

ontwikkelen tot een rail-luchthaven waar

bij passagiers voor afstanden tot I 000 
:k Kilometer gebruik maken van de hogesnel
c heidstrein. Ook de SP is tegen uitbreiding 

Maar Groenlinks en de SP alléén kunnen in 
3· de Tweede Kamer de uitbreiding van Schip

hol tot mainport niet tegenhouden. De 
~ milieubeweging ontkomt er gewoonweg 

niet aan te gaan onderhandelen met de 
Tweede-Kamerfracties van PvdA, D66, 

christelijk rechts (RPF) en mogelijk de 
ouderenpartijen. 
De inzet van de onderhandelingen zou een 
compacte luchthaven met een 4GB-banen
stelsel kunnen zijn, waarbij ter vervanging 
van de Buitenveldertbaan naast de Zwa
nenburgbaan een gedraaide baan wordt 
aangelegd. Deze compacte luchthaven be
tekent in tegenstelling tot de SP-variant 
een fysiek-ruimtelijke beperking aan de 
groei ergens tegen de 40 miljoen passa
giersbewegingen per jaar. Als integraal on
derdeel van het besluit tot een compacte 
luchthaven moet besloten worden om 
haast te maken met de aanleg van een 
Hogesnelheidsnet en tot de invoering van 
BTW op vliegtickets en een milieuheffing 
via de luchthavenbelasting. De instelling 
van een lobbyteam van diplomaten moet 
een Europese heffing op kerosine realise
ren, terwijl een omvangrijke overheids
campagne de vraag naar zakelijke en vakan
tie-vliegreizen moet verminderen. 
Het is de hoogste tijd voor een krachtig 
slotoffensief van alle milieu-organisaties, 

bewonersorganisaties en individuele te
genstanders gezamenlijk. In de publieke 
opinie moet de druk tegen de uitbreiding 

van Schiphol verder opgevoerd worden. 
Een massale omsingelingsactie van Schip-

hol is dan nog het minste. Maar de corpo
ratistische werkelijkheid van het paarse 
kabinet Kok met Bolkestein als rechtsbui
ten leert helaas dat er voor het milieu een 
wereld van verschilligt tussen gelijk hebben 
en gelijk krijgen. De machtige Schiphol

lobby heeft het kabinet al weten te overtui
gen. Maar het positieve van het huidige 
corporatistische pragmatisme is dat er tot
dat het definitieve besluit gevallen is nog 

onderhandelingsruimte is. 

Onderhandelen over de uitbreiding van 
Schiphol betekent voor de milieubeweging 
concessies doen die op geen enkele manier 
met het uitgangspunt van duurzame ont
wikkeling overeenstemmen. Wanneer de 
milieubeweging de mobilisatie van maat
schappelijke druk tegen uitbreiding echter 
niet combineert met een onderhandelings
variant waarin zij probeert te redden wat 
er te redden valt, dan heeft Schiphol alles 
gewonnen en staat de milieubeweging met 
lege handen. Het is de milieubeweging die 
beslist of de Tweede Kamer straks voor 

een keuze voor of tegen uitbreiding van 
Schiphol staat èf dat Kamerleden ook kun
nen kiezen voor een milieuvriendelijker 
variant. T 

Pa ui Basset is medewerker van het 

Wetenschappelijk Bureau GroenLinks 

(advertentie) 
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Nr. 58 (maart 1995) 
NIET MODERN: 
LATOUR EN HARAWAY 

dossier Latour: Reacties op Wij zijn nooit modern geweest 
van H. Harbers, M. Aerts, T. Swierstra en D. Pels, met een 
repliek van Bruno Latour 
B. Pasveer: onderzoeker bij Latour 
Donna Haraway: De bescheiden getuige 

• M. Aerts: bespreking van het Cyborg Manifest in Nederland 
Verder: 

A. Mol en R. Hendriks: Universaliteit, lokaliteit en 
bloedarmoede 
I. Weijers: Het streven naar een Centrale Interfaculteit 

Verkrijgbaar bij de betere boekhandel. Losse nummers te 
bestellen door overmaking van f 18,50 plus f 2,50 portokos
ten op gironummer 4452859, t.n.v. Krisis; Amsterdam, o.v.v. 
Krisis 58. 
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Geld • 
IS ooi< niet alles 

In de jaren zeventig was de economische 
wetenschap het toneel van een heftige 
stammenstrijd tussen keynesianen en mone
taristen. De monetaristen wonnen, en tot 

op de huidige dag beheersen hun opvattin
gen de economische politiek. De keynesio
nen meenden dat de overheid de economie 
diende te stimuleren door middel van het 
eigen uitgavenbeleid (wat overigens niet 
hetzelfde is als zèlf steeds meer uitgeven) en 
wezen op het feit dat deze aanpak tot de 
grootste hausse uit de geschiedenis had ge
leid. De monetaristen brachten naar voren 

dat dit beleid uiteindelijk vooral tot gierende 
inflatie had geleid, en stelden dat die inflatie 
uiteindelijk teruglopende investeringen, en 
dus juist minder groei en werkgelegenheid, 

tot gevolg zou hebben. 

Aan de controverse zat een hele ideologi
sche discussie vast over de rol van de over
heid en de vrije markt, maar daar gaat het 
nu even niet om. In haar elementaire vorm 
komt de monetaire theorie erop neer dat 
inflatie vooral veroorzaakt wordt door een 
te snelle groei van de geldhoeveelheid ten 
opzichte van de groei van de produktie (en 
deze frictie werd door het keynesiaanse 
begratingsbeleid in de hand gewerkt). Om 
de intussen hoog opgelopen inflatie de kop 
in te drukken, en aldus weer een gezond 
ondernemingsklimaat te vestigen, moest de 
geldhoeveelheid abnupt beperkt en vervol
gens nauwlettend binnen de perken gehou
den worden. 
Het resultaat was, eerst in de Verenigde 
Staten (ten tijde van Reagan, maar niet als 
gevolg van diens beleid maar van dat van de 

(advertentie) 

onafhankelijke Federal Reserve Board) en 
later in Europa (vooral als gevolg van het 
beleid van de Bundesbank) dat de rente 
omhoogschoot, de economie in een diepe 

recessie terechtkwam en de werikloosheid 
sterk steeg. Maar tegelijk vlogen over de 
hele wereld de beurskoersen omhoog, ten 
dele misschien omdat beleggers ervan uit
gingen dat het beleid inderdaad tot een be
ter ondernemingsklimaat zou leiden, maar 
veel meer omdat een hoge rente (vooral bij 
een lage inflatie) hoge kapitaalrendementen 
beloofde. 

De inffotie werd inderdaad bedwongen, 
maar in het proces kwamen de centrale 
banken tot de opmerkelijke ontdekking dat 
het verbond tussen de de geldhoeveelheid en 
de inffotie helemaal niet zo eenvoudig lag. 
De geldhoeveelheid is niet hetzelfde als het 
notionaal inkomen: als iedereen per maand 
betaald wordt en niets spaart, bedraagt het 
nationaal inkomen twaalfmaal de geldhoe
veelheid; ofWel, de omloopsnelheid van het 
geld is I 2. Gemakshalve was aangenomen 
dat deze min of meer constant was, maar 
toen de centrale banken de geldkraan dicht
draaiden, bleek de omloopsnelheid sterk te 
stijgen (mede als gevolg, waarschijnlijk, van 
de beurshausse) zodat het effect van het 
beleid ten dele teniet ging. En later, toen de 
inflatie al was teruggedrongen, liep de om
loopsnelheid weer terug, waardoor bijvoor
beeld in Duitsland de hoge geldgroei van de 
afgelopen paar jaar niet tot inflatie leidde. 
Voor de centrale banken was dat aanleiding 
om hun beleid gaandeweg om te gooien, 
en zich niet meer te richten op manipulatie 

van de geldhoeveel
heid maar van de ren
te. Een hoge rente 

MAANDBLAD VAN DE WIARDI BECKMAN STICHTING leidt er niet alleen 

Socialisme &_DcmocratJc 

-Al tientallen jaren het toonaangevende tijdschrift voor meningsvorming en 
ideeënonmikkeling rondom de Partij van de Arbeid 

toe dat er minder 
geleend wordt (wat 
de prijzen onder 
druk zet), maar geeft 
bovendien de wissel
koers een steuntje in 
de nug, wat in de 

aanloop naar een 
Europees monetair 
stelsel dan ook een 
veel belangrijker be
leidsdoel werd. 
Intussen is de inflatie 
allang bedwongen, 
maar vooral in Euro
pa is de rente hoog 
gebleven, evenals de 

werkloosheid. In 

-'Laboratorium' op het snijvlak van wetenschap en politiek 

-Becommentarieert de actualiteit, besprceh bocken op velerlei terrein en biedt 

ruimte voor poëzie 

Recent verschenen artikelen in s&..D: 

Hans Achterhuis over het falen van de morele milieu-campagne 

Riek van der Ploeg: 'de grenzen van privatisering' 

Paul Dekker; 'ch·il society en de afkeer van de politiek' 

Het kabinet-Kok onder vuur: Andewcg vcrsus De Kam 

Bart Tromp over het afscheid van de partijdemocratie 

MAAK NU KENNIS METS&_DDOOR EEN PROEFABONNEMENT! 

U ontvangt dan drie nummers voor j25,-. Indien u na deze periode s&..o niet 

verder vvilt ontvangen, zegt u een maand voor het proefabonnement afloopt op. 

s&..D verschijnt elf keer per jaar. Een jaarabonnement kost J 94-,-, studenten 

betalen f66,- per jaar. 

Abonneren kan bij: Bohn Stafleu Van Loghum, Antwoordnummer I o I 55, 

24oo vs Alphen aan den Rijn, telefoon (o 1720) 668 1 1, fax (oiJ2o) 667 70 
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1993 leek de rente weer een wat normaler 
peil te bereiken, maar vorig jaar is die ten
dens weer gekeerd. Dat heeft verschillende 
oorzaken, en één factor die steeds weer 

genoemd wordt is dat de 'financiële mark
ten' beducht zijn voor hernieuwde inflatie. 
Dat mag zo zijn, maar tot nu toe is deze 
vrees steeds ongegerond gebleken. De re
den is waarschijnlijk dat de wereldeconomie 
veel opener is geworden, zodat leveranciers 
die hun prijzen verhogen nu worden afge
straft door (buitenlandse) concurrenten. 
Het heeft er zelfs de schijn van dat de hele 
monetaristische analyse, ook afgezien van 
de complicatie van de omloopsnelheid, op 
een vergissing berust, en dat in het verband 
tussen geldhoeveelheid en inflatie de causa

liteit andersom ligt - anders gezegd, dat de 
inflatie vooral bepaald wordt door andere 
factoren (met name de concurrentieverhou
dingen) en de centrale banken de geldhoe
veelheid min of meer noodgedwongen aan
passen. 
Afgezien daarvan is niet zo duidelijk hoe 
deze vrees van beleggers zich zou vertalen 
in hogere rentevergoedingen. (In de jaren 
tachtig was die verklaring er wèl: tóen trok
ken veel beleggers hun geld tenug van de 
kapitaalmarkt om dit in 'waardevaste' activa 
te steken - vooral onroerend goed, maar 
ook allerlei objecten zoals kunstwerken en 
oude auto's -, wat vervolgens weer tot een 

speculatieve hausse en de onvermijdelijke 
crash leidde). 
Wat wèl duidelijk is, is dat de centrale ban
ken de beleggers op hun wenken bedienen 
door ondanks een nog zwakke conjunctuur 
en stabiele prijzen hun rentetarieven alweer 
te verhogen. Men kan zich dan ook atvra
gen wiens belangen zij eigenlijk dienen. 
Want terwijl de vooruitzichten voor werk
lozen nog altijd even somber zijn, worden 
die voor kapitaalbezitters er alweer beter 
op. Althans, op de korte tenmijn. 
Toegegeven, de keynesianen hebben inder
tijd de monetaire kant van de zaak- de 
inflatie - uit het oog verloren. Maar intussen 

zijn de monetaristen de echte economie ver
geten, van produktie en werkgelegenheid. 
Die zou nu het meest gebaat zijn bij een 
logere rente. 

Misschien wijst de aarzeling van de beurzen 
van het afgelopen jaar erop dat zelfs beleg
gers dat beginnen in te zien. Nu de centrale 
banken nog. 

Ed Lof 



__ I JOYRAGEII 

Aan Bolll Bronshoff 

\n~Jke buitenlandse stad zou je het li efste 
wi n wonen? 

Het liefst woon ik in Amsterdam maar 
dm.rna liikt Pariis me wel wat. 

Wat doe je meestal op zondagmiddag? 
Atlls ik niet hoef te werken, doe ik iets met 
die kinderen. 

Wte/k boek heb je het laatst gelezen? 
'Twee hoofden, één kussen' van Hans 
Aars man. 

Wft zijn je favoriete filmacteur en -actrice? 
stin Hofman en Olga Zuiderhoek. 

1-tJ.b Je wel eens Groenlinks gestemd? 

Jn 
W1e IS de meest ijdele politicus die je ooit 
gefmtografeerd hebt? 

Ik verleid de mensen juist om zich mooi te 
laten fotograferen . Ze dan achteraf van 
ijdelheid beschuldigen vind ik een trap na. 
aar geloof je niet meer in? 

Dat redelijkheid op de lange duur altijd zal 
overwinnen. 

Welke droom komt steeds terug? 
Ik droom wel intensief maar zodra ik m'n 
ogen open heb, kan ik er geen zinnig woord 
meer over zeggen. 

A1ax of Feyenoord? 
ja x. 

f\Uaar welke muziek luister je het liefst? 
Bruce Springsteen en De Dijk. 

Bm Je vóór of tegen de uitbreiding van 
5(:h1phol? 

Tegen. 
:r Wat is de duurste camera die je ooit hebt 

a.Mlgeschaft? 

Ie 

Een Hasselblad van f 5000,-. 
Vod je het een goed idee dat VARA, 
V'PRO en NPS samengaan in één omroep? 

ee. 
VVAielke Nederlandse fotograaf maakt de 
rrrooiste portretfoto 's? 

Ik zou een heel rijtje op kunnen noemen 
maar op dit moment springen voor mij 
eruit Dane Lixenberg en Mark Kohn. 

W.at 1s je favoriete soapserie? 
The powers that be. Helaas mis ik het vaak 

Als er één fotograaf is die de 
lezers van De Helling de 

afgelopen jaren niet over het 
hoofd hebben kunnen z:ien, 
dan is het Bob Bronshoff. 

Bronshoff ( 1958) begon, na 
z:ijn studie Nederlands, als 
fotograaf bij het filmblad 

Skrien. Sindsdien werkt hij 
vooral als portretfotograaf 

voor De Groene Amsterdam
mer en HP/De Tijd. Wat hij 

hij leukste van z:ijn vak vindtt 
'De ene dag sta je tussen de 
Ajacieden, de volgende dag 

kom je op audiëntie bij 
Lubbers in het Torentje'. 
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omdat ik op het andere net naar Studio 
Sport kijk. 

Zou je zonder auto kunnen? 
Nee. 

Waar heb je respect voor? 
Oprechtheid en openheid. 

Geef je wel eens aan bedelende junks? 
Nee. 

Wat vind je de beste talkshow op TV? 
Theo van Gogh. 

Waar eet je het liefst buitenshuis? 
Bij Berdewijk op de Noordermarkt in 
Amsterdam. Duur maar wel heel lekker. 

Wie is de beste parlementaire fotograaf? 
Dolf T oussaint was in Den Haag altijd heer 
en meester maar Roei Rozenburg, Werry 
Crone en Bert Verhoef zijn ook kanjers. 

Wat vind je zelf je best geslaagde foto7 
Bijna altijd de laatste. Als dat niet zo is, baal 
ik vreselijk. 

Aan wat voor sport doe je? 
Geen een, zou wel moeten. 

Heb je een donorcodicil? 
Nee. 

Wat is je favoriete kleur7 
Zelf ben ik nogal somber gekleed maar als 
fotograaf heb ik liefst mensen met knallen
de kleuren. 

Welk gerecht maak je het liefst zelf klaar? 
Pannekoeken, om met het opgooien de 
kinderen te vermaken. 

Wat is je volgende grote project? 
iets samen met de filmer Jos de Putter, 
waarschijnlijk iets 'typisch Nederlands'. 

Zou je bezwaar hebben tegen werken 
voor Panorama of Nieuwe Revu? 

Nee. 
Wat is de mooiste foto die je de afgelopen 
maand gezien hebt? 

Een fotoreportage van Leo Erken vanuit 
Groszny, gepubliceerd in Trouw en Het 
Parool. 

Bolkestein: populist of slimme strateeg? 
Absoluut beide. 
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WB -berichten 
EUROPEES ASIELBELEID Maar hoe moet een humaan 
Verschillen russen arm en asielbeleid eruit zien? Welke 
rijk, oorlogen, ecologische internationale organisatie 
rampen en de onderdrukking dient met het toelatingsbe-
van etnische en religieuze leid te worden belast? Op 
minderheden hebben ertoe basis van welke criteria 
geleid dat het aantal asielzoe- wordt toegelaten? En hoe 
kers in Europa de laatste ja- kan tot een eerlijke verdeling 
ren fors is gestegen. De be- van de lusten en lasten rus-
perking van hun aantal en de sen de verschillende landen 
kosten van hun opvang vor- worden gekomen? Het doel 
men hèt onderwerp van her van het project is om in ant-
publieke debat. De afgelo- woord op dit soort vragen 
pen rijd hebben de landen een aantal politieke voorstel-
van de Europese Unie hun fen te formuleren. (Project/ei-
asielregels aangescherpt. der: Gerrit Pas) 
Daardoor is het Vluchrelin-
genverdrag van Genève on-
der druk komen te staan. HERIJKING 
Humane en rechtsstaatprin- BUITENLANDS BELEID 
cipes worden meer en meer Het einde van de Koude 
geschonden. Het slachtoffer Oorlog heeft de utopie van 
hiervan zijn de asielzoekers. een vreedzame wereld niet 
Het Europese asielbeleid is dichterbij gebracht. Zolang 
dringend aan herziening toe. er één conflict was - tussen 

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

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 
consuminderen, groene 
werkgelegenheid, natuur en 
duurzaam goederenvervoer 
Prijs: fl . 1 0,-(boek, 1994, 
80 pag.) 

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

Achter de coulissen: gedach
ten over de multi-etnische 
samenleving 
Redactie: Gerrit Pas 
Een bundel met uiteenlopen
de visies over migranten, ra
cisme, discriminatie en beleid 
Prijs f 27,50 (boek, 1993, 
136 pag.) 

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

Shalom/Sala'am: Towards a 
just peace and lasring co
operation in the Middle East 
Redactie: Hans Feddema en 
Gerrit Pas 
Prijs: f 11,50 (werkboek, 
1992) 

De economie van de energie
heffing 
BartSnels 
Oirverkocht 

Oost en West - was alles be-
heersbaar, zo leek her al-
thans. Door het verdwijnen 
van die tegenstelling kon een 
aantal regionale conflicten 
weliswaar beëindigd worden 
of kwam een oplossing in 
zicht, maar bleken veel slui-
merende conflicten juist te 
escaleren en gewelddadige 
vormen aan te nemen Qoe-
goslavië, Somalië, Rwan-
da ... ). Regeringen, de inter-
narionale gemeenschap en 
NGO's reageren nu per inci-
dent en meestal te laat. Eén 
ding is duidelijk: her buiten-
lands beleid verdient duide-
lijk een 'herijking' . Preven-
tie-beleid moet méér nadruk 
krijgen . Maar hóe? Welke 
middelen kan de Nederland-
se regering inzetten om ge-
wapende escalatie te voorko-
men? Welke rol kunnen de 

De contouren van een liber
tair milieubeleid 
Paul Basset 
Uitverkocht 

Individualisering en zorgpo
litiek 
Corinne Kersbergen 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1992) 

Op zoek naar een nieuw stel
sel van sociale zekerheid 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1992) 

Gelijke kansen op de arbeids
markt 
Prijs f 3,- (werkboek, 1991) 

departementen in de buiten-
land-driehoek (Buitenlandse 
Zaken, Onrwikkelingssa-
menwerking, Defensie) in de 
verschillende fasen van een 
conflict spelen? Welke rol is 
hierbij voor NGO's wegge-
legd? Medewerkers van WB 
en Tweede-Kamerfractie 
hebben hierover de afg,elo-
pen maanden gesprekken 
gevoerd met diverse onrwik-
kelings- en vredesorganisa-
ties. In mei zal hierover een 
publikatie verschijnen. (Pro-
jectleider: Gerrit Pas) 

MILIEU EN INKOMEN 
De uitdaging van Groen-
Links is om te zoeken naar 
een produktieve verbinding 
tussen groene en sociale poli-
tiek. In het verkiezingspro-
grammavoorde Tweede Ka-

Groen en Links in de jaren 
negentig 
Prijs: f 17,50 (boek, 1991 ,80 
pag.) 

Gedeelde Veiligheid 2000 
Prijs: f 17,50 (werkboek, 
1991 , ook in het Engels ver
krijgbaar) 

Het Zweedse Model: sociaal
democratie en arbeidsmarkt· 
beleid 
judit Klappe 
Prijs: f 25,- (boek, 1990, 128 
pag.) 

KERNGEGEVENS 
bestuur: Harry van den Berg (voorzitter), Titia van Leeuwen {secretaris), Gen 

Both (penningmeester), Hel/a van de Velde (partijbestuur),]os Delnoij 

(publiciteit), Hans Schraven (De Helling/personeel) 

medewerkers: Paul Basset- milieu & bestuur en beleid, Henk Krijnen

hoofdredactie De Helling & project sociale zekerheid, Gerrir Pas- buitenland & 
vrede en veiligheid, KI ara Wensveen -project communicatie & lezersonderzoek. 

de Helling- jaargang 8- nummer I -voorjaar 1995 

p 

' 

I 



mer heeft de lastenverschui
ving van arbeid naar milieu 
een prominente plaats gekre
gen, maar de gevolgen voor 
de koopkracht bleven onder
belicht. Het project milieu 
en inkomen moet een beter 
inzicht geven in de relatie 
tussen ecologisering van de 
belasting en milieuheffingen 
enerzijds en de koopkracht
ontwikkeling en inkomens
verdeling anderzijds. Een 
brochure, onder meer op ba
sis van interviews, moet uit
monden in debatten binnen 
en buiten GroenLinks over 
dit zeer gevoelige maar be
langrijke thema. (Projectlei
der: Paul Basset) 

LEGALlSERING VAN 
DRUGS 
Het maatschappelijk debat 
over verboden roesmiddelen 
heeft de afgelopen tijd een 
stevige impuls gekregen. 
Vanuit een grote verschei
denheid aan motieven wordt 
momenteel door diverse or-

ganisaties een ander beleid 
bepleit, dat ten minste libe
raler is dan dat van de afge
lopen tien jaar. Het project 
'!egalisering van drugs' 
neemt decriminalisering als 
leidraad voor de de noodza
kelijke !egalisering. De eerste 
stap in het project is een 
journalistiek geschreven pu
blikatie die antwoorden geeft 
op de meeste gestelde vragen 
over de drugsproblematiek 
(Projectleider: Paul Basset) 

SOCIALE ZEKERHEID 
De collectief geregelde bo
venminimale sociale zeker
heid lijkt steeds minder 
vrienden te hebben. Links 
staat vooral te boek als 'kam
pioen van de minima', ter
wijl rechts meent dat de ver
antwoordelijkheid van de 
overheid ophoudt bij een 
mini- of basistelsel. Deze 
partijpolitieke onverschillig
heid is gevaarlijk. Essentieel 
is dat ook de modale en bo
venmodale inkomensgroepen 

belang houden bij een col
lectief sociaal-zekerheidsstel
set Om goed geprepareerd 
deel te kunnen nemen aan 
het naderende debat over de 
'privatisering' van de sociale 
zekerheid, brengt het WB in 
de maand mei een bundel uit 
met een vijftiental bespiege
lingen over de toekomst van 
de sociale zekerheid. Vlak na 
de verschijning van het boek 
vindt een openbaar debat. 
plaats. Tevens wordt een 
werkconjérentie voor geïnte
resseerde partijleden georga
niseerd. Nadere aankondi
gingen volgen. Informatie 
kan worden ingewonnen bij 
Corinne Egas. (Projectleider: 
Henk Krijnen) 

LEZERSONDERZOEK 
DE HELLING 
Na zeven jaargangen vinden 
uitgever en redactie het tijd 
om in de ziel van de abon
nees te kijken. Niet alleen 
willen we de sociale samen
stelling van ons lezersbestand 

beter leren kennen, ook wil
len we de mening van de 
abonnees over De Helling te 
weten komen. In de maand 
april zal bij alle abonnees een 
enquêteformulier in de bus 
vallen dat - naar wij hopen -
massaal wordt terugge
stuurd. (Contactpersoon: Kla
ra Wensveen) 

WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS- Postbus 700- 1000 AS Amsterdam (0202) 620 22 12 

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

abonnement cadeau. 

Bijvoorbeeld aan die vriend of vriendin met wie je wel graag reist, maar die bij 

het inpakken nooit aan de geestelijke bagage denkt. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen uit één van de tien reisgidsen 

uit de succesvolle Odyssee-reeks van uitgeverij Babylon-De Geus. (Zie de ingesloten 

bestelbon.) Of kies voor één van de publikaties van het Wetenschappelijk Bureau 

GroenLinks. {Zie de publikatielijst op de WB-pagina..) Tevens bieden wij telkens 

een actueel boek aar;L 

Ditmaal presenteren wij: De Rooie Reus. Dirk de Vroome, strij-

der tegen onrecht 1925- 1986 van Jo Schoormans (Babylon-De 

Geus, f 34,50, 304 pag. met illustraties). 

d e H e I I n g Postbus 700, I 000 AS Amsterdam, 020 6202212 
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4 Joodse en Hollandse 
zelfaenoeazaamhelid 
Een half jaar na verschijning van haar 

spraakmakende essay 'Gojse nijd & joods 

narcisme' maakt Evelien Gans de balans 

op. Een interview over het aanhoudende 

culturele conflict tussen joden en hun 

omgeving. 'Er lijkt sprake van een 

spiegelbeeld. Zowel bij niet-joden als bij 

joden bestaat het beeld dat joden 

bijzonder zijn.' 

2 8 lllieuwe proaresslieYe 
li ns p lira i: li eb ro n 
Volgens Maarten van Poelgeest moeten 

de progressieve partijen maar eens 

ophouden met het nutteloze zelfbeklag. 'Ik 

vind het ondertussen welletjes om het 

etatisme van links steeds weer in de 

beklaagdenbank te zetten. Niet dat het 

etatisme die plaats niet verdient, maar het 

brengt ons niet veel verder. Het met grote 

gebaren overboord kieperen van hopeloos 

verouderde ballast is vaak een fraai excuus ~ 

om zich niet te hoeven wijden aan een veel 

moeilijker taak: het doen van speelse 

verkenningen.' Een opstel over het 

republikeinisme als nieuwe inspiratiebron 

voor progressieve politiek. 

i i Spelen mei: hei: lichaam 
Klazien Brummel houdt het werk van fotografe lnez van Lamsweerde 

tegen het licht. Over Britt, één van haar computergemanipuleerde 

modellen: 'Ze is vrouwelijk, zonder tepels, zonder vagina, volkomen 

onbehaard, op het lange blonde hoofdhaar na. Ze glimt en glanst je als de 

eerste de beste bodybuilder tegemoet. Ze staat met de handpalmen naar 

voren gedraaid, zwaar door de heupen gezakt, als een Christus die zijn 

stigmata toont, en lijkt te fluisteren: zie de mens, nog altijd op zoek naar 

het goede in het schone, in de beproeving, terwijl er zoveel vergissingen 

mee te begaan zijn.' 

COLOFON 

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

De Helling verschijnt viermaal per jaar. Losse nummers: f 10,-, jaarabonnement: f 39,50, gironummer: 2737994, Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (o.v.v. DE HELLING). 

Uitgever: Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Hoofdredactie: Henk Krijnen. Eindredactie (a.i.): Hansje Galesloot. Redactie: Marianne van den Boomen, lneke Bijnagte, 

Diekerhof, Henk Krijnen, Joost Lagendijk, Jas van der Lans, Francien van der Putt, Hans Schoen, Radi Suudi, Kees Vendrik. Vormgeving & zetwerk: Richard Pollé/Ruparo, Amsterdam. 

Druk: Drukkerij Raddraaier. Abonnement: De abonnee verplicht zich het abonnementsgeld over te maken vóór 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; 1000 AS Amsterdam (020) 6202212. 

Omslag(oto: Bob Bronshaft I HH. 

ISSN 0922 - 0119 



'Het nagenoeg uitsluitend 

bemiddelen van kansarmere 

werkzoekenden verandert 

Arbeidsvoorziening in een 

maatschappelijke instelling die 

werkzoekenden met de 

meest uiteenlopende 

handicaps arbeidsrijp moet 

maken. Werkgevers hebben 

dan weinig belang meer bij 

een dergelijke instelling. 

Slechts kleine, armlastige 

werkgevers die minimale 

arbeidsvoorwaarden bieden, 

zullen eventueel nog interesse 

tonen.' Helga Salemon 

verzet zich tegen het 

ogenschijnlijk sociale 

gedachtengoed van de 

commissie-Van Dijk. Links pas 

op je tellen! 
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'Ik kan niet bogen op weggevoerde ooms en tantes, opa's en oma's', mopperde 

columnistThee van Gogh eens verongelijkt tegen de joodse schrijver Leen de Winter. 

Terwijl de joden zich na de oorlog terugtrokken in de burcht van hun slachtofferschap, 

wisten de niet-joden zich geen raad met de erfenis van de oorlog. Een vraaggesprek met 

historica Evelien Gans over joodse identiteit in een door taboes geplaagd Nederland . 

Radi Suudl 

Jaloers op het 
joodse lijden 

4 

Sisgeluiden in voetbalstadions, smakeloze 
antisemitische moppen van Theo van 
Gogh, geharnaste reacties van de joodse 
gemeenschap op de opvoering van een 
toneelstuk over een rijke jood: onproble
matisch is de verhouding tussen joden en 
niet-joden in Nederland zeker niet. Evelien 
Gans ( 195 I) heeft dit soort incidenten in 
haar boek Gojse nijd & joods narcisme onder 
de loep genomen. Ze stuitte zowel bij 
joden als bij niet-joden op hardnekkige 

patronen. 
In joodse kringzijn het leed uit de oorlog en 
de trots op de eigen geschiedenis een 
'chemische reactie' aangegaan, waardoor 

een zeker zelfgenoegzaam slachtoffer
schap is ingeslopen. Bij niet-joden was lange 
tijd een totaal stilzwijgen dominant, ver
mengd met een soort jaloezie of ook wel 
wrevel over de slachtofferpositie van de 

joden. Nieuwe generaties doen nu aarze
lende pogingen de taboes in de relatie te 

doorbreken - maar niet altijd op de meest 
gelukkige wijze. Op de achtergrond van 

deze incidenten speelt het onverwerkte 
verleden een grote rol, zo is de conclusie 
van Gans: verdrongen schuldgevoel en 
boosheid over het grote aantal joden dat in 
de oorlog uit Nederland is weggevoerd. 
Een opener relatie tussen joden en niet
joden kan alleen tot stand komen als dit 
verleden niet langer een taboe is. 
Een ander hoofdthema in Gans' boek is de 
opstelling van joden in een niet-joodse 
omgeving. Hoe kan de joodse identiteit 
zinvol worden vormgegeven zonder in eng 
groepsgedrag te vervallen? Aan ditzelfde 
onderwerp raakt haar promotieonder-

zoek, waarmee ze al enkele jaren bezig is. 
Gans: 'Mijn dissertatie gaat over linkse 
joden in Nederland in de jaren 1930 tot 
1950 en hun veranderende houding ten 
opzichte van zionisme en jodendom. Ofte
wel: het spanningsveld tussen aan de ene 
kant internationalisme en internationale 
solidariteit, en aan de andere kant nationa
lisme en joodse identiteit. Het intrigeert 
me hoe linkse joden in deze periode omgin
gen met verschillende loyaliteiten.' 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat de 
oorlog een breuklijn vormt in hun denken. 

'Ja, dat zou je zeggen, maar zo eenvoudig 
ligt het niet. Het is bijvoorbeeld niet zo dat 

linkse joden al meteen na de oorlog zo'n 
grote belangstelling voor Israël hadden. Ik 
heb joodse sociaal-democraten geïnter
viewd die zich de oprichting van de staat 
Israël in 1948 nauwelijks konden herinne
ren. Dat is pas gaandeweg gekomen bij de 

meesten. Na de oorlog moesten ze eerst 
een nieuw leven opbouwen. Een oriëntatie 

op de joodse identiteit en op Israël paste 
daar niet in. 
'Bij joodse communisten zie je zelfs dat er 
pas ruimte komt voor betrokkenheid bij 
Israël en het jodendom als ze uit de partij 
zijn gestapt. Het meest extreme voorbeeld 
daarvan is Paul de Groot. Hij had zich altijd 
fel antizionistisch opgesteld. Maar in de 
laatste tien jaar van zijn leven, toen hij bij de 
CPN in ongenade was gevallen, heeft hij 
zich steeds meer met joodse thema's be
ziggehouden. De oorlog liet hem niet los, 
omdat zijn vrouw en dochter in een vernie
tigingskamp zijn omgebracht. Pas nadat hij 
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zich had teruggetrokken uit• de actieve 
politiek en niet meer werd opgeslokt door 
de partij, kwam er kennelijk ruimte voor 
een verwerking van deze ervaringen.' 

Ik heb je ooit in een discussie horen zeggen dat 
linkse identiteit voor jou lange tijd belangrijker 
was dan je joodse achtergrond. Wat dat betreft 
is er een duidelijke overeenkomst met de linkse 
joden die je voor je dissertatie bestudeert. 

'Ik zag mezelf altijd als " links". Dat was het 

belangrijkste deel van mijn identiteit. Jaren
lang ben ik heel actief geweest in de kraak
beweging. Via de universiteit en het geven 
van dramatische vorming in het lager be
roepsonderwijs was ik daarin terechtgeko
men. Achteraf denk ik wel degelijk dat er 
een verband was tussen mijn joodse af
komst en mijn politieke opstelling. Maar dat 
was niet expliciet, ik hield me toen absoluut 
niet bezig met joodse thema's of met Israël. 
Wel vormde de oorlog een soort persoon

lijke drijfveer om links te zijn. Ik heb altijd 

erg slecht tegen mensen gekund die zeiden: 
"Zo zijn nu eenmaal de regels." Ik kan 
absoluut niet accepteren dat mensen zo
maar bevelen van hogerhand opvolgen, 
omdat daar in principe de meest verschrik
kelijke dingen uit kunnen voortkomen. In 
mijn politieke activisme besefte ik wel vaag 
dat mijn strijdbaarheid te maken had met 
de oorlog: waakzaam zijn, het je willen 
verzetten tegen onrecht.' 

Je voerde je eigen oorlog na 1945? 
' Ik heb me van jongs af aan afgevraagd hoe 
ver ik zou hebben durven gaan in de oorlog. 
In de kraakbeweging kwam je niet in levens-



bedreigende, maar soms wel in enge situa
lties terecht. Later heb ik me inderdaad 
.gerealiseerd dat het een beetje het creëren 
van mijn eigen oorlogs- en verzetssituatie 
was. Kijken hoe ver je durft te gaan, waar 
je grenzen in het verzet liggen, wanneer je 
bang wordt.' 

Maar dat alles zonder een duidelijk joods refe
rren1:Jekader? 

' Ik ben niet joods opgevoed. Mijn vader is 
joods en ook de familie van mijn grootva
der van moederskant. Vanaf het moment 
dat mij als zevenjarig kind duidelijk werd dat 

ijn vader zich in levensgevaar had bevon
<den in de oorlog, dat zijn broer door de 
D uitsers was vermoord, hield het me bezig 
en fantaseerde ik over de oorlog. Dat is 
urouwens een fenomeen dat bij veel men
sen van de tweede generatie plaatsvindt: je 
leeft in twee werelden, je eigen heden en 
het oorlogsverleden van je familie . Wat ik 
vooral heb meegekregen, is een gevoel van 
permanente onveiligheid: het voortduren
de besef dat het mis kan gaan.' 

h!oe heb je uiteindelijk het 'linkse' en het Joodse' 
rmet elkaar in verbinding gebracht? 

'Een conferentie voor de naoorlogse jood
se generatie in 1984 was voor mij een 

·----~~ 1 

fo to: Angelo Goedemondt 

emotioneel keerpunt. Ik vond het overwel
digend om op die manier door joden om
geven te zijn. Vanuit mijn geassimileerde en 

seculiere achtergrond kende ik dat niet. 
Allerlei flarden familiegeschiedenis uit de 
oorlog vielen ineens op hun plaats en het 
werd mij duidelijk dat die joodse achter

grond toch heel bepalend voor mij was 
geweest. Maar omdat je dat joodse niet van 
huis uit hebt meegekregen, moet je vervol
gens heel erg gaan zoeken hoe je daar een 
eigen vorm en inhoud aan kunt geven. Op 
zo'n moment kun je allerlei kanten uitgaan: 
je kunt religieus worden, je kunt naar Israël 
emigreren, je kunt in Nederland als zionist 

actief worden of je aansluiten bij allerlei 
joodse clubs. 
'Maar ik wilde per se mijn linkse achter
grond niet hoeven inruilen voor een plot
seling uitdijende joodse identiteit. In mijn 
verwarring op die conferentie was dat mijn 
grote angstvisioen. Maar tot mijn opluch
ting ontdekte ik al snel dat het heel goed te 
combineren is, bijvoorbeeld in mijn studie 

geschiedenis en in Blanes, een platform van 
linkse joden in Nederland waar ik deel van 
uitmaak. Vooral de laatste jaren ben ik veel 
gaan lezen en schrijven over wat mij bezig
houdt. De joodse geschiedenis en de oor
log maken daar een belangrijk deel van uit.' 
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Wat je met name bij seculiere joden ziet is dat 
de staat Israël als referentiepunt gaat dienen bij 
ontstentenis van een religieuze achtergrond. 

'Israël speelde in onze familie nauwelijks 
een rol , er werd niet veel over gepraat. 
Wel woonden daar allerlei familieleden, die 

soms naar Nederland kwamen en ons dan 
uitnodigden voor een tegenbezoek. Maar 
ik hield dat altijd af. Totdat ik mij rond 1984 
ging verdiepen in mijn joodse achtergrond. 
Toen kwam er ook ruimte om me met 
Israël te gaan bezighouden en werd ik 
nieuwsgierig naar dat land. Met alle twijfels 
van dien overigens. 
'In 1986 ging ik voor de eerste keer naar 
Israël. Ik logeerde bij vrienden van vrien
den, die actief waren in de linkse vredesbe
weging en die niet religieus waren. Dat was 
voor mij een belangrijk houvast, ik herken
de het nodige in die mensen. Het bezoek 
aan Israël speelde zich voor mij op verschil
lende niveaus af. Het eerste niveau was dat 
ik een land bezocht waar zo ontzettend 

veel joden herkenbaar rondlopen. Dat 
vond ik heel prettig, soms zelfs ronduit 
ontroerend. Het tweede niveau was dat ik 
allemaal familie ontmoette die ik niet of 
nauwelijks kende. En het derde niveau was 
de politiek. Ik had contacten met mensen 
uit de Israëlische vredesbeweging. En ik 

s 
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ben naar een zomerkamp in de bezette 
gebieden geweest, waar ik veel Palestijnen 
heb ontmoet. Wat ik daar hoorde en 
meemaakte, was natuurlijk zeer confronte
rend. Ik hoorde daar verhalen over onder
drukking en zinloos sadisme van de kant 
van het Israëlische leger, die me sterk aan 
de oorlog deden denken. Heel bewust heb 
ik er toen voor gekozen om nog wat tijd in 
Israël door te brengen, voordat ik terug
ging naar Nederland: ik wilde niet alleen de 
bezette gebieden op mijn netvlies houden, 
maar ook dat andere Israël dat me inspi
reerde.' 

In je boek schrijf je dat het weinig zin heeft om 
de schuldvraag te stellen over datgene wat er in 
Nederland met de joden tussen I 940 en I 94 5 
is gebeurd. Dat klinkt heel redelijk, maar is het 
niet veel meer voor de hand liggend om, wonneer 
je werkelijk tot je laat doordringen wat er is 

gebeurd in die tijd, in een langdurige woede te 
ontsteken en wel degelijk de schuldvraag te 
stellen? 

'Toen ik me voor het eerst systematisch in 
de oorlog ging verdiepen in het kader van 
mijn studie, kwam er inderdaad veel boos
heid naar boven. Maar tegelijk heb ik mezelf 
voortdurend proberen te verplaatsen in de 
gevoelens van de doorsnee-Nederlander. 
Ik heb meegedaan aan het onderzoek van 
de historicus en hoogleraar Blom naar de 
oorzaken van het grote aantal weggevoer
de joden in Nederland. Daar rolde een 
reeks van factoren uit, deels objectieve zo
als de geografie van Nederland of de struc
tuur van de Duitse bezettingsmacht. Maar 
een belangrijke oorzaak was ook de aard 
van de toenmalige Nederlandse samenle
ving: legalistisch, fatsoenlijk, trouw aan de 
overheid. Je niet aan de regels houden was 
voor de meeste mensen niet aan de orde.' 
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De samenleving heeft toen collectief gefaald? 
'Ik zou het heel goed vinden wanneer er in 
Nederland nu eens systematisch en open
lijk gepraat zou worden over het feit dat de 
meeste Nederlanders tekort zijn gescho
ten in de oorlog. Met name de overheid, in 
Londen en in bezet gebied, heeft volkomen 
gefaald in het stellen van voorbeelden aan 
de Nederlandse bevolking. Neem het ont
slag van de joodse gemeenteraadsleden in 
Amsterdam: daar is door de burgemeester 
met geen woord over gerept. Het is een 
voorbeeld uit zeer vele, waarbij de autori
teiten hebben verzuimd het goede voor
beeld te geven. En voor de overgrote 
meerderheid van de Nederlanders geldt 
verder: men heeft aan het eigen hachje 
gedacht.' 

Eigenlijk des te opmerkelijker omdat de joden 
juist in Nederland volkomen waren geassimileerd 
en integraal deel uitmaakten van de Nederland
se samenleving 

'Ja en nee. Joden waren voor de oorlog in 
Nederland geassimileerd, maar dat was tot 
een bepaalde hoogte. Joden gingen uitein
delijk toch het meeste met andere joden 
om, in buurten, in politieke bewegingen, in 
de beroepenstructuur.' 

Je roept op tot het voeren van een werkelijk 
debat over dat falen van overheid en burgers in 
Nederland in de oorlog Maar wat hebben we 
eraan om dat vijftig jaar na dato te constateren? 
Is het geen mosterd na de maaltijd? 

'Het is belangrijk om kritisch naar de eigen 
geschiedenis en de eigen zelfbeelden te 
kijken. In Nederland bestaan zelfbeelden 
over de humaniteit en tolerantie van de 
Nederlandse samenleving, die nodig eens 
tegen het licht moeten worden gehouden. 
Je kunt een kloof constateren tussen ener
zijds de hoeveelheid herdenkingen en de 
nadruk op het verzet en de geleden ellende, 
en anderzijds de werkelijkheid van het 
gebrek aan solidariteit met de joden en de 
collaboratie met de bezetter. De historicus 
V on der Dunk schreef dat de open samen
leving die Nederland pretendeert te zijn, 
anno 1995 ook bereid moet zijn haar eigen 
schaduwzijden onder ogen te zien. Als je 
denkt dat je voorouders het zo geweldig 
hebben gedaan, wordt de neiging om zelf te 
denken dat je het fantastisch doet ook wel 
erg groot. 
'Een neiging tot zelfgenoegzaamheid is de 
Nederlandse samenleving dan ook niet 
vreemd, terwijl er tegelijkertijd genoeg 
donkere vlekken in de Nederlandse ge
schiedenis zijn: de slavernij in de West, de 
politionele acties in Indonesië, de oorlog. 
Wat geldt voor personen, geldt grosso 
modo ook voor samenlevingen. Een zelfge
noegzaam persoon is vaak niet de prettig-



In Israël is natuurlijk ook wel 

ste om mee om te gaan, dat is een vreselijk 
iemand! En een zelfgenoegzame samenle
ving is vaak niet de prettigste om in te 
leven.' 

t. aar hoe zou zo'n debat er dan uit moeten zien? 
"''aar zou het over moeten gaan? 

'Ik weet niet precies hoe zo'n debat eruit 
zou moeten zien. Maar ik weet wel dat een 
herdenkingsjaar als 1995 zich daar uitste
kend voor leent. Laten we het nu eens niet 
alleen hebben over de Nederlanders als 
slachtoffers en als plegers van verzet. Het 
wu ook moeten gaan over onverschillig
heid en bangheid. De koningin heeft daar in 
een aantal redevoeringen op gewezen. 
Heel belangrijk dat ze dat heeft gedaan. 
Maar krijgt dit ook een vervolg, of blijft het 
bij een toespraak? Om vervolgens naar 
Indonesië te gaan, een week na de viering 
van de Indonesische onafhankelijkheid! Er 
kan in Nederland heel veel gezegd worden, 
maar wat heeft het voor effect?' 

Dot is inderdaad heel Nederlands: iedere keer 
ontstaan naar aanleiding van incidenten of jaar
tallen debatten. Maar zodra die in een controver
se dreigen uit te manden, worden ze gesmoord. 
Zie de manier waarop premier Kok het debat 
w. er Indonesië afkapte. 

'Ja, gelijk weer die toon van: wij Nederlan
ders gaan geen schuld bekennen. Von der 
Dunk signaleert twee redenen voor dat 
Nederlandse onvermogen om misslagen in 
het eigen verleden onder ogen te zien. Ten 
eerste het zelfbeeld van tolerantie en hu
maniteit. En ten tweede de heterogeniteit 
van de Nederlandse samenleving, waar
door altijd de sterke neiging heeft bestaan 
het harmoniemodel na te streven en tegen
-stellingen te pacificeren. Nederlanders 

ogen dan zoveel kritiek op de Duitsers 
hebben, maar daarbij wordt wel vergeten 
dat er zeer veel Duitsers zijn die door 
kritische reflectie op het verleden daarmee 
1n het reine hebben weten te komen.' 

!-ffe(t de Nederlandse samenleving iets geleerd 
tm de Tweede Wereldoorlog? Of zou het weer 
/urmen gebeuren? 

Er zijn beslist dingen veranderd in Neder
land. De burgerlijke ongehoorzaamheid 
zoals die in de jaren zestig en zeventig is 
opgekomen, was voor en tijdens de oorlog 
ondenkbaar. Maar of er op het punt van 
onverschilligheid nu veel veranderd is ... Als 
je ziet hoe er met asielzoekers wordt 
omgegaan, of hoe passief er wordt gerea
geerd op de genocide in voormalig Joego
'Siavië, dan ben ik er niet helemaal gerust op 
dat de zaken fundamenteel ten goede zijn 

eranderd.' 

In 1987 ontstond een rel over de opvoering van 

misbruik gemaakt van 
de shoah, zij het niet 

altijd bewust 

het toneelstuk 'Het vuil, de stad en de dood' van 
Fassbinder. Vooral joodse groeperingen probeer
den de opvoering van het in hun ogen antisemi
tische stuk te verhinderen. Jij beschrijft deze 
affaire als een keerpunt in de naoorlogse verhou
ding tussen joden en niet-joden. Is dat niet wat 
veel eer voor een uit zijn krachten gegroeide 
dorpsrel over een niet bijster goed toneelstuk? Er 
waren in de voorgaande jaren toch wel belang
rijker debatten gevoerd: rond de vrijlating van 
Willy Loges, de drie van Breda, de Weinreb
affaire? 

'Om de Fassbinder-affaire als een water
scheiding op te voeren is een keus geweest 
van mij als historica. Deels heeft dat te 
maken met mijn eigen geschiedenis: ik raak
te indertijd persoonlijk bij de affaire be
trokken. Op dat moment werden thema's 
als de gojse nijd en het joods narcisme voor 
mij manifest, ik begon ze te benoemen. 
'Maar ook los daarvan was de Fassbinder
affaire wel degelijk belangrijk. De media 
stonden er een aantal maanden bol van. 
Het bijzondere was dat aan beide kanten zo 
duidelijk de naoorlogse generatie letterlijk 
en figuurlijk het podium betrad. Aan joodse 
kant was het volstrekt nieuw dat je woede 
naar buiten zag komen, vanuit jongeren die 
zelf de oorlog niet hadden meegemaakt. Ik 
vond die woede over de Nederlandse sa
menleving in de oorlog volstrekt begrijpe
lijk, die herkende ik maar al te goed. Maar 
ik was het volledig oneens met het feit dat 
ze dat aan een theaterstuk ophingen. Ook 
door de niet-joodse opvoerders van het 
toneelstuk werden dingen gezegd die 
nieuw waren. Men vond dat het taboe om 
bepaalde dingen over joden te zeggen en de 
"dictatuur van het leed" nu maar eens 
doorbroken moesten worden.' 

Maar vond je het stuk zelf alle commotie waard? 
'Ik kende Fassbinders tekst, heb de be
roemde besloten voorstelling ook bijge
woond en vond het stuk op sommige 
punten niet evenwichtig uitgewerkt. Ook 
vond ik dat de opvoering niet goed was 
voorbereid en dat de regisseur, Johan 
Doesburg, de geestelijke bagage ontbeerde 
om die discussie te kunnen dragen. Maar 
tegelijkertijd zag ik het stuk beslist niet als 
antisemitisch. De discussie ging over heel 
wezenlijke punten, maar had niet aan dat 
theaterstuk opgehangen moeten worden.' 

De socioloog Schuyt heeft enige tijd geleden 
geschreven dat rancune als zelfstandige drijfveer 
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van maatschappelijk handelen onderkend zou 
moeten worden. Voorallinkse sociologen hebben 
deze impuls altijd willen rationaliseren of wegre
deneren. Door het begrip 'nijd' jegens de joden zo 
centraal te stellen geef jij in feite gehoor aan 
Schuyts oproep. 

'Ik zie rancune als een heel belangrijke 
component van antisemitische gevoelens. 
Het is absoluut niet de enige component, 
maar ik vind het wel heel verhelderend om 
het eens via die invalshoek te benaderen. Je 
ziet de rancune, of nijd zoals ik het noem, 
in vele gedaanten voortdurend terugkeren 
in de geschiedenis van het antisemitisme. 
Het is een ingewikkeld soort basisgevoel, 
dat in zijn meest verschrikkelijke conse
quenties kan leiden tot de moord op mil
joenen mensen. Als je bijvoorbeeld kijkt 
naar alle theorieën over joodse complot
ten en joodse macht, dan zit daar angst bij, 
maar ook afgunst, nijd, meestal in een 
explosief mengsel.' 

Je beschrijft die nijd als een belangrijk onderdeel 
van de gojse houding tegenover de joden. Maar 
je analyseert ook de reactie die dit antisemitisme 
bij joden oproept: het gevoel bijzonder te zijn. 

'Er lijkt inderdaad sprake van een spiegel
beeld. Zowel bij niet-joden als bij joden 
bestaat het beeld dat joden bijzonder zijn. 
Alleen, joden benoemen dat natuurlijk niet 
in negatieve maar in positieve zin. Joden 
hebben een verhoudingsgewijs zeer grote 
bijdrage geleverd aan de wetenschap en 
cultuur. Zij hebben een bijzondere geschie
denis achter de rug, waarin slachtoffer
schap en vervolging prominent aanwezig 
zijn. Dat heeft bij sommige joden geleid tot 
een fixatie op de eigen verschijning, de 
eigen bijzonderheid die uiteenvalt in twee 
tegengestelde polen: enerzijds het leed van 
de eeuwenlange vervolging, en anderzijds 
de trots op die culturele en wetenschappe
lijke prestaties. Als je je als jood in die twee 
polen opsluit, loop je het gevaar niet meer 
kritisch op je eigen historie en heden te 
kunnen reflecteren. En dan dreigt zelfge
noegzaamheid. Want de joodse geschiede
nis kent natuurlijk niet alleen maar leed en 
intellectuele en artistieke hoogtepunten, 
maar ook veel banaliteit, haarkloverijen, 
ruzies en betutteling, zoals bij elke besloten 
minderheid die op zichzelf wordt terugge
worpen.' 

Worden die trots en dat slachtofferschap binnen 
de joodse gemeenschop niet op een heel mak
kelijke en tamelijk banale manier gekanaliseerd 
in een nationalistische trots jegens de staat 
Israël? Op de 4-meiherdenking in de Hollandse 
Schouwburg wordt het Israëlische volkslied ten 
gehore gebracht. Is dat niet ongerijmd? 

'Ik vind het inderdaad niet prettig dat op 4 
mei in de Hollandse Schouwburg het lsraë-
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Van Gogh hanteert een 

lische volkslied wordt gespeeld. Ik denk 
niet dat het banalisering is, maar wel een 
gevaarlijke vermenging waarbij de shoah 
wordt ingezet voor politieke doeleinden. 
Het is ingewikkeld, maar Israël en de shoah 
moeten zeker op zo'n dag gescheiden 
worden. Het is dáárom ingewikkeld, omdat 

ik ervan overtuigd ben dat er zonder shoah 
geen Israël zou zijn geweest. Er is dus wel 
degelijk een link. Maar het herdenken van 

de joden die in de oorlog zijn vermoord, 
heeft niets te maken met het bestaan van 
Israël. 
··Aan de andere kant: ik ben een keer in 
Auschwitz geweest, vier jaar geleden. Een 
wonderlijke ervaring, omdat je in een de
cor stapt dat je al kent uit films, uit boeken, 
uit verhalen. Daardoor voelde het onwe
zenlijk, afstandelijk. Vreemd genoeg braken 
bij mij de emoties pas door, toen een 
schoolklas met Israëlische kinderen pas
seerde. Toen kwam, voor mij totaal onver
wacht, alles bij elkaar. Er schuilt dus kenne
lijk voor joden, en ook voor mij, een diepe 
emotionele ontroering in het bij elkaar 
komen van de geschiedenissen van de 
shoah en van Israël. Op dat moment voelde 
ik dat het leven toch ondanks alles was 
doorgegaan, dat er een soort vervolg is 
geweest op de shoah. 
'Maar zo'n moment in Auschwitz is, anders 
dan de herdenking in de Hollandse 
Schouwburg, geen georganiseerd gegeven. 
Dat is het verschil. Als het Israëlische 
volkslied in de Hollandse Schouwburg 

wordt gespeeld, krijg ik het gevoel dat het 

mij wordt opgedrongen, dat mij geen ruim

te wordt gelaten voor mijn eigen associa
ties. In Israël is natuurlijk ook wel misbruik 
gemaakt van de shoah. Niet altijd bewust, 
maar vaak ook wel en erg ideologisch 
geladen. Met de boodschap: "Wij zijn 
slachtoffers, dat zijn we altijd geweest, 
niemand heeft een pink voor ons uitgesto
ken en dat zal ons nooit meer gebeuren. En 
nu verdedigen wij onze joodse belangen, 
ook al gaat dat ten koste van de Pales
tijnen." En dan ontstaan een politiek jargon 
en een politieke praktijk in Israël, waarin 
voortdurend een koppeling wordt gelegd 
tussen de nazi's en de Palestijnen. Overi
gens zie je daar ook weer spiegelbeelden 
optreden, omdat de Palestijnen ook voort
durend datgene wat hun door Israël is 
aangedaan relateren en afmeten aan de 
shoah.' 

Er zijn veel reacties gekomen op je boek. De 
meest extreme was van Theo van Gogh, die 
zover ging te suggereren dat jij seksuele fantasie
ën over Auschwitz-beul Mengele zou hebben. 

'Los van Theo van Gogh vond ik de reactie 
van Milo Anstadt in het NRC-Hande/sb/ad 
behoorlijk schokkend, omdat hij de uitla-

klassiek antisemitisch 
thema: de fantasie 

over seksuele relaties 

tussen beul en 
slachtoffer 

tingen van iemand als Van Gogh eigenlijk 
goedpraat. In de trant van: "De jongere 
naoorlogse generatie kan het nu eenmaal 
moeilijk verdragen dat de joden met fluwe
len handschoenen in het publieke debat 
worden aangepakt." Het ligt dus volgens 
Anstadt weer eens uitsluitend aan de jo
den!' 

En Theo van Gogh zelf? je beschrijft hem in je 
boek als een 'postmodem fenomeen': exponent 
van een cultuur waarin morele grenzen zijn 
weggevallen en de vrijheid van meningsuiting tot 
het enige morele beginsel is gemaakt. 

'Mensen als Van Gogh komen voortdurend 
op de proppen met de vrijheid van me
ningsuiting, als tegenpool van politiek cor
rect denken. Waarbij ze die vrijheid als één 
en ondeelbaar opvatten: iedereen mag alles 
zeggen, jij, ik en Janmaat ook. Daarmee 
wordt de vrijheid van meningsuiting tot een 
vuilnisbak gemaakt, waarin iedereen zijn 
rotzooi kan kieperen om vervolgens 

triomfantelijk op de deksel te klapperen: 
hier is de vrijheid van meningsuiting! Na

tuurlijk, politica/ correctness kan heel ver

stikkend uitwerken, maar het kan ook als 

een effectief middel fungeren om je bewust 
te worden van allerlei vooroordelen en 
impliciete stellingnames die met name in 
taalgebruik verborgen zitten. 

'A propos: een over het hoofd geziene 
eigenschap van Van Gogh is dat de wijze 
waarop hij vrouwen beschrijft vaak intens 
seksistisch is. In de jaren zeventig zouden 
de meeste vrouwen simpelweg geweigerd 
hebben zich door hem te laten intervie
wen. Tegenwoordig staan ze te trappelen, 
maar dat past zeker ook in het postmoder
nisme. 
'Van Gogh komt ook met een klassiek 
antisemitisch thema aanzetten. Verdron
gen seksuele lusten worden op joden ge
projecteerd en met nauwelijks verholen 
afgunst wordt obsessief gerefereerd aan de 
besnijdenis van joodse mannen. Van Gogh 
koppelt seksualiteit van joden aan nazi's en 
concentratiekampen en zet daarmee een 

aloude lijn voort. Niet alleen schrijft hij mij 
seksuele fantasieën over Mengele toe, hij 
heeft het ook over "gele sterren die in de 

gaskamer copuleren" en over Leon de 
Winter die "met het prikkeldraad om zijn 
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snikkel het Treblinka-liefdesspel bedrijft". 
En zo gaat hij maar door steeds op een 
ingewikkelde manier een seksuele relatie 
tussen beul en slachtoffer tot stand te 
brengen.' 

Je kunt je afvragen ofVan Gogh zich bewust is van 
het feit dat zijn seksuele gefantaseer past in een 
lange traditie van antisemitisme, of dat dit 
autonome produkten zijn van zijn artistieke 
brein. 

'Dat doet er niet toe, iemand die preten
deert een bijdrage te leveren aan het pu
blieke debat in Nederland moet in staat zijn 
om kritisch te reflecteren op zijn eigen 
intellectuele functioneren. En op de histo
rische traditie waarin hij zichzelf plaatst. 
'Maar er is nog wel meer met Van Gogh aan 
de hand. Ondertussen heb ik begrepen dat 
in zijn familie verzetsgeschiedenissen aan
wezig zijn, respectievelijk beschadigingen 
door de oorlog. Voor mij wordt steeds 
duidelijker dat de obsessie van Van Gogh 
met de oorlog daar wel eens mee te maken 
zou kunnen hebben. Want een obsessie 
met de oorlog heeft Van Gogh overduide
lijk. Ik heb begrepen van anderen dat het 
wel eens vaker voorkomt dat kinderen uit 
een voormalig verzecsmilieu een zeer pri
maire rancune ten aanzien van joden heb
ben. In de trant van: "Als jullie er niet waren 
geweest, dan was mijn vader of oom niet 
omgekomen." Plus dat bij Van Gogh onge
twijfeld ook nog een thematische nijd mee
speelt. Hij lijkt voortdurend te beweren: 
"Ik heb het niet over mijn eigen familiege

schiedenis uit de oorlog, dus dan moeten 

de joden er ook niet voortdurend mee aan 

komen zetten." Ik denk dan: "Je had tien 
jaar geleden over je eigen geschiedenis 
moeten schrijven in plaats van je tegen 
Leon de Winter af te zetten." 

En wat ik zeer veelzeggend vond: in april 
1994 heeft Van Gogh Johan Doesburg 
geïnterviewd over de Fassbinder-affaire. 
Hij stelde hem aan het eind van het inter
view tot twee keer toe dezelfde vraag: "Je 
bent steeds met joodse thema's bezig. Was 
je niet liever jood geweest, zou het dan niet 
makkelijker zijn?" Toen ik dat zag, dacht ik: 
"Was dat nu een vraag aan Johan Doesburg 
of aan Theo van Gogh zelf?'" T 

Het boek van Evelien Gans, 'Gojse nijd & joods 
narcisme, over de verhouding tussen joden en 
niet-joden in Nederland ', verscheen eind I 994 
bij uitgeverij Arena in Amsterdam. 
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Geld voor 
Kortgeleden ontbrandde een discussie over 
de subsidiëring van politieke partijen. Enkele 
partijvoorzitters staken de lont aan. Hun 

partijen, zo constateerden zij, stijgt het wa
ter steeds meer naar de lippen. Twee facto
ren zijn hieraan naar hun inzicht debet. 

:Enerzijds lopen de inkomsten van partijen 
nzienlijk terug door de gestage teruggang 

!ar\ het ledental, en anderzijds neemt de 
dhJk op partijen om professioneel (dus 
duurder betaald) te opereren toe. Als de 
samenleving ervoor kiest om partijen hun 
spilfunctie in de parlementaire democratie 
e laten behouden, zo redeneerden de par

tiJVOorzitters gedurfd, dan moet de overheid 
daar financieel ook maar wat tegenover 
mtten. 
Een scherpere politieke lading kreeg het 
debat toen minister Dijkstal zich erin meng
~. Zijn provocerende stelling: meer geld zit 
~-niet in, maar hef de huidige versnipperde 
fJbsidiëring op. Maak één geldstroom en 
Jat partijen zèlf het geld verdelen! Logische 
mplicatie is de afschaffing van het bestaande 
stelsel dat gebaseerd is op de indirecte sub
Sidiëring van partijen via meerdere nevenin
stellingen. 
De partijvoorzitters hebben gelijk Partijen 

zijn nu al in sterke mate afhankelijk van sub
sidies (dertig procent of meer), en die af
hankelijkheid zal in de toekomst alleen maar 

groter worden. Beter is het om dat dan ook 
maar te erkennen, en daar de consequen
ties aan te verbinden. Democratie kost geld. 

Natuurlijk zijn er tegenargumenten te ver
zinnen. Zo kan beweerd worden dat par
tijen die zichzelf niet kunnen bedruipen hun 
geringe 'marktaantrekkelijkheid' bewijzen. 
De burgers móeten hen kennelijk niet. Een 
tweede tegenargument is dat een ruimere 
subsidiëring partijen te sterk afhankelijk 
maakt van de overheid. Hun autonomie 
zou daarmee op den duur worden onder
graven. 

Beide tegenwerpingen snijden weinig hout. 
Financiële zelfVoorziening is geen geschikt 
criterium voor de bepaling van de levens
vatbaarheid van partijen. Natuurlijk zit aan 
subsidiëring een zekere 'natuurlijke' grens, 
maar het eigen financiële draagvlak van een 
instelling (wat partijen gedeeltelijk zijn) zegt 
nog weinig over het maatschappelijk nut 
ervan. Ook is het de vraag of de bereidheid 
van burgers om lid te worden van een partij 
iets zegt over hoe diezelfde burgers aankij
ken tegen de bestaansnoodzaak van par-

tijen. Ondanks het toenemende cynisme 
over de politiek als zodanig worden partijen 
nog steeds gezien als de spin in het web van 

de democratie. Over de tweede tegenwer
ping- overheidssubsidie tast de autonomie 
van partijen aan - kunnen we kort zijn. Hier 

is sprake van een typisch Hollandse fobie. 
Méér overheidssubsidie tast de politieke 
onafhankelijkheid van partijen ècht niet aan. 

Als de subsidiegever, waar de partijen overi
gens zelf weer de baas van zijn, dat niet wil, 
dan gebeurt dat ook niet. 
Het probleem is dat politieke partijen in de 
beklaagdenbank worden gezet, en vóóral 
dat zij daar zèlf driftig aan meedoen. Vragen 
om meer subsidie is niet kies. Nee, dan lie
ver holle leuzen roepen over de bereidheid 
om eerst de eigen stal schoon te vegen. 
Mijn advies: partijen, wordt zelfbewuster en 
hef het taboe op uitbreiding van de over
heidssubsidie op. Door de zelfhaat die par
tijen voortdurend tentoonspreiden, raken zij 
steeds verder van huis. Nu speelt Dijkstal de 
belanghebbenden in de partijen - besturen 
van wetenschappelijke bureaus en vor
mingsinstell ingen aan de ene kant en partij
besturen aan de andere kant - vaardig te
gen elkaar uit. De messen in de partijen 
worden dan ook al geslepen. Dijkstal is de 
lachende derde. 

H enk Kri jnen 

Benepenheid van D66 
aangekondigde nieuwe wegen die ingesla
gen worden alleen zullen bestaan uit plaat

selijke experimenten met verstrekking van 
heroïne onder medisch toezicht. Nee, van 

de nationale politiek moeten we het blijk
baar niet hebben. Voor daadwerkelijke stap
pen in de richting van liberalisering van het 
drugsbeleid moet de hoop worden geves
tigd op lokale initiatieven. Sinds de onder 
het vorige kabinet voltooide decentralisatie 
van de drugshulpverlening en de reorganisa
tie van de politie hebben de grotere ge
meenten een sleutelrol gekregen in de op
lossing van het drugsprobleem. Helaas hou
den zij zich vooralsnog vooral bezig met het 
openbare-orde-aspect. 

Het Nederlandse drugsbeleid staat weer 
eens in het middelpunt van de belangstel
ling. De inmiddels vertrouwd geworden 
stellingen zijn betrokken: de politie kan de 
'War on Drugs' niet winnen; wat moeten 
onze buurlanden wel niet denken als we 
een nog liberaler drugsbeleid willen; versla
ving is slecht en liberalisering een vorm van 
onverschilligheid. Dat is de duivelskring 
waarin de discussie al twee decennia lang 
vastloopt. 
Het kleine beetje hoop dat er met D66-
bewindslieden op alle cruciale departemen
ten een andere wind zou gaan waaien, 
werd door justitie-minister Sorgdrager de 
bodem ingeslagen. De minister ontkende 
een eerdere uitspraak dat het hypocriet is 
om de aanschaf van soft drugs via de voor
deur toe te staan, maar de handel langs de 
achterdeur te verbieden. Zij piekerde er 
niet over om soft drugs te legaliseren. T rou
wens, dat had zij ook nooit zo gezegd. 
Mocht zij al iets gezegd hebben, dan was 
dat verkeerd geïnterpreteerd. En wacht nou 
maar tot in september de (tot drie keer toe 
uitgestelde) nota van haar en collega Borst 

verschijnt. Bovendien: 'Nederland kan het 
zich niet veroorloven geïsoleerd stappen te 
zetten. Liberalisering van drugsbeleid kan 
alleen in een internationale context.' Wat 

een benepenheid. 
Inmiddels is duidelijk geworden dat de poli
tie in het kader van Miami-Vice-achtige infil
traties meer drugs transporteert dan de to
tale binnenlandse consumptiebehoefte. Ge
zien de in september te verwachten open
bare hearings over de door de politie ge
bruikte opsporingsmethodes is het weinig 
verrassend dat de politiecommissarissen de 
capitulatie hebben afgekondigd. Het merk
waardige is dat er - ondanks de vrij brede 
consensus over de ineffectiviteit van straf
rechtelijk optreden tegen drugshandel en 
over de onwenselijkheid van nog verder
gaande politiebevoegdheden - niets veran
derd is in de politieke stellingen. De enig 
mogelijke conclusie is dan ook dat dit een 

miljardenverslindend symbool van goede wil 
is. Wat zullen de buren wel niet denken als 

we ons stoepje niet schoongeveegd heb
ben? 

Het lijkt erop dat de in het regeerakkoord 
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Het zal een grote inspanning vergen om, 
naast de angst voor wat de buren wel niet 
zullen vinden, ook de N IMBY-angst te over
winnen. Op regeringsniveau heeft D66, met 
in haar kielzog de PvdA. haar ware gezicht 
laten zien. 
Laten het dan de plaatselijke fracties zijn die 
hun verstand gebruiken. 

Hans Bunkers 

Hans Bunkers is criminoloog 



'De vakbeweging moet 

allochtonen, vrouwen, 

groepen organiseren die het 

deeltijdwerkers en jongeren', 

het hardst nodig 

CNV-voorzitter 

hebben: 

zei Anten 

Westerlaken onlangs. Mooie woorden. En waarschijnlijk nog gemeend ook. Probleem is 

alleen dat de hele herstructurering van de vakbeweging erop gericht lijkt deze groepen 

juist niet te organiseren. Wordt de vakbeweging een organisatie voor de gesettelde 

Nederlander? 

Aldo Dikker 

De well-to-do 
vakbeweging 
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De toekomst van de vakbeweging staat in 
het middelpunt van de belangstelling. Er is 
een mooi boek over vakbandsparticipatie 
verschenen (De vakbeweging na de wel
vaartsstaat onder redactie van Jelle Visser 
en Bert Klandermans) en het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft 
een toekomstverkenning naar de belan
genbehartiging van werknemers gehouden, 
met scenario's en al. De kwestie is vooral 
wie de vakbeweging in de 21 ste eeuw nog 
zal vertegenwoordigen: slaagt zij erin nieu
we groepen werknemers te bereiken? 
Dat er op dit terrein een ernstig probleem 
ligt, leren bijvoorbeeld de ervaringen van 
de journaliste Stella Braam, die enige tijd 
undercover was als laaggeschoolde arbeid
ster en daar De blinde vlek van Nederland 
over schreef. Haar weergave van de hou
ding van de vakbeweging tegenover de 
mensen 'die het het hardst nodig hebben' 
logenstraft de mooie woorden van Wes
terlaken: 'Werkend als bloemeninpakster 
bijvoorbeeld, temidden van vrouwen die 
nooit weten hoe laat ze klaar zijn en weinig 
verdienen, wilde ik de FNV Dienstenbond 
voor deze vrouwen interesseren. Ik kreeg 
te horen dat de bond andere prioriteiten 
heeft. Een Marokkaanse man die onderbe
taald werd in een snackbar, stimuleerde ik 
om vakbondslid te worden. De Horeca
bond wilde uiteindelijkgeen loon voor hem 

vorderen, omdat hij pas een half jaar lid 
was. Als schoonmaakster, tevens FNV-lid, 
met een vraagje over mijn loon, deelde 
Ledenservice mee dat ik mijn vraag maar op 
papier moest zetten (en dat in een sector 
waar velen moeite hebben met schrijven).' 

KRUISRAKETTEN 
De vraag of de vakbeweging er moet zijn 

voor de zwakkere groepen werknemers in 
de marges van de arbeidsmarkt, is eigenlijk 
vragen of de vakbeweging kiest voor een 
brede of een smalle opstelling. Met andere 
woorden, moet de vakbeweging een brede 
maatschappelijke verantwoordelijkheid op 
zich nemen, of kiest zij voor de pure 
belangenbehartiging van haar eigen leden -
merendeels met vaste baan en redelijk 
inkomen? 
Het valt te vrezen dat dit laatste het geval 
is. De brede vakbeweging zoals we die 
gekend hebben tot medio jaren tachtig -
waarbij de vakcentrales in allerlei maat
schappelijke instituties vertegenwoordigd 
waren - lijkt definitief voorbij . Deze formu
le kreeg gestalte na de Tweede Wereld
oorlog. Overheid en werkgevers vonden 
een klimaat van loonmatiging en arbeids
rust nodig om de wederopbouw te doen 
slagen. De vakbeweging, met uitzondering 
van de communistisch georiënteerde 
Eenheidsvakcentrale, werkte hier bereid-
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willig aan mee. Door deelname aan allerlei 
overlegstructuren verwierf zij invloed op 
het terrein van sociale zekerheid, arbeids
marktbeleid et cetera. 
Zo kwam het concept van de brede vakbe
weging tot ontwikkeling. In latere jaren 
kreeg het een meer linkse politieke invul
ling. De vakbeweging bemoeide zich met 
allerlei vormen van maatschappelijk pro
test, die het terrein van de arbeidsvoor
waarden ver te buiten gingen. Begin jaren 
tachtig bijvoorbeeld riep de vakbeweging 
op om het werk enige tijd neer te leggen uit 
protest tegen de komst van de kruisraket
ten. 
Het jaar 1982 bracht echter een keerpunt. 
Werkgevers en werknemers sloten een 
Centraal Akkoord, waarin zij afspraken dat 
de arbeidsvoorwaarden voortaan decen
traal geregeld zouden worden. In modern 
Nederlands heette het dat de arbeidsver
houdingen moesten 'kantelen'. De moder
nisering van het produktieproces, met 
meer maatwerk in plaats van massapro
duktie, vormde de achtergrond van deze 
decentralisatie. 
De operatie is dermate ingrijpend, dat de 
gevolgen nog steeds aan het uitkristallise
ren zijn. Is de rol van de overheid bij de 
arbeidsvoorwaardenvorming nu uitge
speeld, andersom geldt dat de sociale part
ners steeds verder worden teruggedron-



gen uit het centrale overlegcircuit. Niet 
alleen staat hun positie onder druk bij de 
uitvoering van de sociale zekerheid en de 
arbeidsvoorziening, maar de uitholling van 
hun macht vindt zelfs plaats bij de top van 
ons overlegstelsel, de SER, met het afschaf
fen van de verplichte adviesaanvraag. Het 
wordt dus moeilijker voor de vakbeweging 
om grote maatschappelijke verantwoor
delijkheden op zich te nemen. Zij wordt 
weer teruggeworpen op haar eigenlijke 
taak, de belangenbehartiging van de leden. 

HUMAN CAPITAL 
aar wie zijn die leden? De vakbeweging kan 
niet bogen op een erg evenwichtig samen
gesteld ledenbestand. Blanke mannen van 
rond de veertig in de traditionele sectoren 
(industrie, havens en bouw) zijn zwaar 
oververtegenwoordigd. Sinds het midden 
van de jaren zeventig is een drastische 
verandering in het produktieproces gaan
de. Het aantal banen in de oude machtsbol
werken van de vakbeweging loopt daar
door terug. Hele nieuwe sectoren zijn 
opgebloeid, zoals de automatiserings
branche, waar de vakbond nog geen poot 
aan de grond heeft gekregen. 
Maar ook de industriële produktie zelf, en 
daarmee de klassieke fabrieksarbeider, 
heeft een metamorfose ondergaan. Zoals 
hierboven al even aangestipt, is de gestan-
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daardiseerde massaproduktie op haar re
tour. Vandaag de dag vraagt de klant·maat
werk en weet de fabrikant die te leveren. 
Bovendien globaliseert de economie. Bui
tenlandse produktiewijzen worden voor 
ondernemingen die op de internationale 
markt opereren concurrerend. Vooral het 
Japanse succes werkt aanlokkelijk. Het 
toyotisme - een slanke onderneming met 
daaromheen toeleveringsbedrijven- heeft 
zijn intrede gedaan. Nieuwe management
technieken zijn het gevolg, waarbij de 
werknemers opeens als human capita/ 
worden gezien die zelf het beste weten hoe 
ze maatwerk kunnen leveren. De lopende 
band verdwijnt, autonome taakgroepen 
vormen het concept van de toekomst. Dat 
vereist goed opgeleide, mondige werkne
mers. 
Het grote probleem is nu hoe die nieuwe, 
mondige werknemer zover te krijgen dat 
hij lid wordt of blijft van de vakbond. Uit de 
bundel De vakbeweging na de welvaartsstaat 
komt naar voren dat hij vooral voordeel 
van het lidmaatschap wil zien. Daarom zet 
de vakbeweging in op individuele dienstver
lening. De moderne werknemer kan niet 
alleen gebruik maken van de rechtskundige 
dienst, maar heeft ook de mogelijkheid 
verzekeringspakketten af te sluiten, een 
goedkope vakantie te boeken of een laag
geprijsd dekbed te kopen. 
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Nog belangrijker wellicht is dat de moder
ne werknemer zelf wil meepraten over de 
arbeidsvoorwaarden in de onderneming. 
Dat komt goed uit, omdat door de decen
tralisatie de arbeidsvoorwaarden veel 
meer een op de onderneming toegesneden 
karakter zullen krijgen. Tot nu toe hebben 
de leden altijd weinig te zeggen gehad. De 
bezoldigde bestuurders regelden de ar
beidsvoorwaarden. Het handjevol be
stuurders kan echter onmogelijk overal 
bedrijfscontracten afsluiten. De decentra
lisatie dwingt de bonden ertoe meer ver
antwoordelijkheid aan de (kader)leden in 
de bedrijven te geven. De herstructurering 
van de vakbeweging is dan ook daarop 
gericht. Het is daarbij de bedoeling dat de 
bestuurder een soort adviseur wordt van 
het actieve vakbondslid. Die actieve leden 
formeren groepen, waarvan het beroep 
het uitgangspunt is. 

TRADITIONELE WERKNEMER 
Deze accentuering van het werk op de 

bedrijfsvloer klinkt natuurlijk fraai, maar 
het grote nadeel is dat het kaderledenbe
stand van de vakbeweging ook geen even
wichtige afspiegeling vormt van de be
roepsbevolking. Nog sterker dan bij de 
gewone leden is hier de traditionele werk
nemer met vaste baan oververtegenwoor
digd. Het gevaar is daarom niet denkbeeldig 

I I 
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dat de decentralisatie van de vakbeweging 
zal leiden tot een verdere versmalling van 
de belangenbehartiging. Alle mooie belof
tes en goede wil ten spijt zal het vergroten 
van de macht van de kaderleden eerder 
leiden tot een vakbeweging die zich fixeert 
op de belangen van de huidige leden, dan 
tot een vakbond die een brede maatschap
pelijke verantwoordelijkheid op zich 
neemt en zich druk maakt om de zwakke 
groepen op de arbeidsmarkt. 

KNECHTJE 
Maar er is nog een ander probleem. Als de 

bonden de bedrijven ingaan, komen ze daar 
een orgaan tegen dat op dit moment al de 
belangen van het personeel vertegenwoor
digt: de ondernemingsraad. Hun relatie 
heeft een lange geschiedenis, waarin de 
vakbeweging de or in het gunstigste geval 

als een knechtje zag dat de vakbond van 
dienst kon zijn. Er zijn echter ook perioden 
geweest, waarin de bonden de or als een 
vervelend stiefkind zagen dat hoognodig 
tot de orde geroepen moest worden. 
Sinds de wijziging van de Wet op de Onder
nemingsraden in 1979 heeft het or-werk 
een hoge vlucht genomen. De or heeft zich 
ontwikkeld tot hèt orgaan voor de behar
tiging van werknemersbelangen binnen de 
bedrijven. Wie naar de huidige praktijk 
kijkt, ziet ondernemingsraden die zich niet 
alleen met werkgelegenheidsbeleid en ar
beidsomstandigheden bezighouden, maar 
ook met arbeidsvoorwaarden - traditio
neel toch het terrein van de vakbond. Dat 
gebeurt niet alleen in de cao-loze bedrijven, 
maar ook bij bijvoorbeeld Océ-Van der 
Grinten, waar de or instemmingsrecht 
heeft over de tussen bonden en werkgever 
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overeengekomen cao. Bovendien sluiten 
werkgevers en ondernemingsraden vaak 
convenanten af over de taken van de or, die 
veel verder gaan dan de wettelijke be
voegdheden. 
Dit jaar nog zal er weer een wijziging van de 
Wet op de Ondernemingsraden komen, 
waarin zowel het advies- als het instem
mingsrecht wordt uitgebreid. Zaken als 
milieuzorg en technologische vernieuwing 
zullen ook tot het or-werk gaan behoren. 
Maar er is meer. Vorig jaar is in Brussel een 
richtlijn aangenomen die grote concerns 
ertoe verplicht een Europese or in te 
stellen. Deze Euro-or krijgt het recht op 
minimaal consultatie en informatie. 

LIEFDESVERKLARING 
Nu de vakbeweging zelf de belangenbeharti

ging van werknemers op bedrijfsniveau 
gestalte wil geven, is het op zich niet 
verwonderlijk dat zij er alles aan doet de or 
in te palmen. Temeer omdat ongeveer 
zestig procent van de or-leden ook vak
bondslid is. Als de vakbeweging de or tot 
haar partner mag rekenen, is zij meteen 
vertegenwoordigd op de werkvloer. 
De ene liefdesverklaring volgt dan ook op 
de andere. Elk zichzelf respecterend vak
bondsblad heeft tegenwoordig een mede
zeggenschapskatern. Bestuurders die 
vroeger niets van medezeggenschap moes
ten weten, ontvangen de or nu met open 
armen. Bonden stellen medezeggenschaps
coördinatoren aan, die steeds belangrijker 
worden in de vakbondshiërarchie. Er ko
men steunpunten, adviescentra, enzo
voorts. En onlangs heeft de vakbeweging 
weer gepleit voor landelijke or-verkiezin
gen, zoals dat in de meeste andere landen 
het geval is. Kortom, medezeggenschap is 
een speerpunt van het vakbondsbeleid ge
worden, waarbij de bestuurder de taak 
krijgt ondernemingsraden bij te staan. 
Hoe snel die omslag wel is gekomen, wordt 
geïllustreerd door de fractievoorzitter van 
GroenLinks, Paul Rosenmöller. Op het 
moment dat hij het vakbondswerk inruilde 
voor de Tweede Kamer, beschouwde de 
vakbeweging de or nog als een vervelend 
stiefbroertje. Rosenmöller doet dat nog 
steeds. In het Praktijkblad voor Medezeggen
schap zei hij : 'De or mag geen belangrijke 
rol krijgen bij de arbeidsvoorwaarden. Dat 
is het werk van de vakbeweging.' Dat 
ongeveer achthonderdduizend werkne
mers niet onder een cao vallen, blijkt voor 
hem weinig uit te maken: 'Als de bonden 
geen gesprekspartner zijn van de werkge
ver, is het een uitdaging om dat wèl te 
worden.' De vakbonden beschouwen dit 
standpunt inmiddels als achterhaald. Zij 
zien een steeds grotere taak voor de or 
weggelegd, zeker in cao-loze bedrijven. 



Rosenmöller beschouwt de 

Maar hoe serieus de vakbeweging de or 
ook neemt, zij blijft er moeite mee hebben 
de or als gelijkwaardig te beschouwen. De 
'voorwaarde' die de vakbeweging keer op 
keer stelt, is dat zij de regie in handen 
houdt. Het bontst maakt de voorzitter van 
de Industrie- en Voedingsbond CNV, 
Doekle T erpstra, het wat dat betreft: hij 
pleit voor een verplicht vakbondslidmaat
schap voor or-leden. De vertaling van het 
vakbondswerk in de bedrijven kan volgens 
hem het beste door vakbondsleden ge beu-
ren. 
Een ander voorbeeld vormt de Euro-cr. 
Om tot de oprichting daarvan te komen 
moeten de werknemers een zogeheten 
'bijzondere onderhandelingsgroep' forme
ren, die met het management in de slag gaat 
over de rechten en bevoegdheden van de 
Euro-cr. Vakbondsbestuurders roepen nu 
om het hardst dat zij de werknemersverte
genwoordiging zijn en daarom in deze 'bij
zondere onderhandelingsgroep' plaats 
moeten nemen. Daar willen ze dan regelen 
dat ook vakbondsbestuurders bij de bijeen
komsten van de Euro-cr aanwezig mogen 
zijn. Begrijpelijk, omdat het een kans biedt 
vakbondsinvloed op het hoogste niveau 
binnen de onderneming te verwerven. 
Dom, omdat or-leden zich niet meer de les 
laten lezen door de vakbond. Zij bepalen 

(\Xlto: Roei Rozenburg/HH 

ondernemingsraad 
nog steeds als een 

vervelend 
stiefbroertje van de 

vakbeweging 

zelf wel wanneer zij de vakbond nodig 
hebben. 
En daar komen we op een cruciaal punt. De 
mondige werknemer laat zich niet meer 
inpalmen. Dat geldt dus ook voor de on
dernemingsraden, die zich niet meer het 
knechtje van de bond voelen. Zeker in 
sectoren met een lage organisatiegraad 
willen de ondernemingsraden hun zaken 
zoveel mogelijk zelf regelen, inclusief de 
arbeidsvoorwaarden. Pas als zij tegen de 
grenzen van hun or-macht oplopen, zoe
ken ze steun. Dat kan van de vakbond zijn, 
maar evengoed van een andere instantie. 
De bond moet zich hier bewijzen op de 
markt. 
De bond dus als marktpartij, die dienstver
lenend te werk gaat en daarbij moet con
curreren met andere instellingen die het
zelfde doen. Er wordt ook wel gesproken 
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van een 'sociale ANWB'. 
De vakbeweging lijkt weinig moeite te heb
ben met deze ideologische omslag van 
brede solidaire maatschappelijke beweging 
naar smalle dienstverlener voor haar eigen 
leden. Zij heeft ook weinig keus. De vakbe
weging ontkomt er niet aan de aanwezig
heid op de werkvloer te vergroten, en dat 
kan vooralsnog alleen met het huidige le
denbestand. Als die leden een groter stem
pel gaan drukken op het vakbondsbeleid, 
zullen zij eerder hun eigen belangen in het 
oog houden dan bijvoorbeeld die van uitke
ringsgerechtigden die om werk verlegen 
zitten. En aangezien de vakbeweging steeds 
meer uit het centrale niveau wordt terug
gedrongen, kan zij ook daar geen 'brede' 
vuist meer maken. 

Het ziet er daarom naar uit dat de alloch
tonen, vrouwen, jongeren en deeltijdwer
kers hun heil bij de politiek moeten zoeken. 
Maar of dat nou zo'n lonkend perspectief 
is? T 

A/do Dikker is eindredacteur van 
Zeggenschap, tijdschrift voor 

vakbewegingsvraagstukken, en redacteur van 
het Praktijkblad voor Medezeggenschap 
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Er moet nog 
steeds heel veel 
anders 
'Groenlinks, want we houden 

het zo!' JanWillem Duyvendak 

had dit een betere 

verkiezingsleus gevonden dan 

het naar verandering 

smachtende 'Groenlinks, of 

laten we het zo?'.Want het is 

toch best goed toeven in 

Nederland? In de laatste drie 

nummers van De Helling 

ontspon zich een debat tussen 

hem en Jeroen Saris. Nu een 

reactie van een derde. 

Wim Bot 

Ook in tweede instantie blijft Jan Willem 
Duyvendak bij zijn prikkelende stelling: 
Groenlinks moet kiezen voor een 'behou
dende' politiek. In de discussie tussen hem 
en Jeroen Saris valt mij op dat de centrale 
begrippen verandering en behoud door 
beide kemphanen weinig analytisch wor
den gebruikt en daardoor verschillende 
ladingen krijgen. Het resultaat is dat Duy
vendak en Saris een hoogst interessant 
kroeggesprek voeren, maar daarbij nogal 
eens langs elkaar heen praten. In deze 
reactie zal ik op basis van een kritiek op 
Duyvendaks stelling proberen verschillen
re niveaus te onderscheiden waarop je 
over verandering en behoud kunt spreken. 
Wat wil Duyvendak nu eigenlijk behouden? 
Er zullen binnen Groenlinks weinig men
sen zijn die nog willen ontkennen dat het 
hoge niveau van georganiseerde solidari
teit, de traditie van tolerantie en de demo
cratische vrijheden in Nederland het ver
dedigen meer dan waard zijn. Zij vormen 
het kader waarbinnen het radicaal-huma
nistische programma van Groenlinks, met 
zijn brede visie op mensenrechten, gestalte 
kan krijgen. 
Het gaat hier om centrale positieve waar
den, die historisch gegroeid zijn en onder 
invloed van de emancipatiebewegingen van 
deze eeuw vorm hebben gekregen in de 
moderne parlementaire democratie en de 
verzorgingsstaat; kortom, in wat je het 
kapitalisme met een menselijk gezicht zou 
kunnen noemen. Die waarden worden als 
zodanig door vrijwel niemand in de Neder
landse samenleving in twijfel getrokken. De 
tijd van simpele slogans als 'hun rechtsstaat 

14 de Helling- jaargang 8- nummer 2 - zomer 1995 

is de onze niet' en 'de staat is de staat van 
de heersende klasse' ligt inderdaad ver 
achter ons. 

De politieke hamvraag is hoe deze breed 
gedeelde waarden tot inzet van politieke 
strijd worden gemaakt. Inmiddels bevinden 
we ons al ruim vijftien jaar in de situatie dat 
veel verworvenheden van de verzorgings
staat worden aangetast door politiek be
leid, of eroderen door maatschappelijke 
ontwikkelingen. Duyvendak onderschat de 
duur en de diepgang van deze politieke 
restauratie. De maatschappelijke tweede
ling die Bolkestein in woorden zo vreest, is 
langzaam maar zeker allang een maatschap
pelijke realiteit geworden, niet in de laatste 
plaats juist door de politiek die Bolkestein 
en zijn geestverwanten voorstaa~. Het 
programma van Bolkestein is erop gericht 
dat proces te versnellen en te verdiepen. 
Met progressieve veranderingen heeft dat 
helemaal niets te maken: het gaat immers 
om veranderingen die de machtsengelijk
heid tussen mensen vergroten. 
Is dat huidige Nederland nu werkelijk 'het 
einde', zoals Duyvendak stelt? Met zijn 
structurele massawerkloosheid aan de ene 
kant en gestresste produktiviteitsjagers 
met een betaalde baan aan de andere kant? 
Met zijn nieuwe armoede, die steeds grote
re groepen mensen met een uitkering ma
terieel, sociaal en cultureel uitsluit? Met zijn 
onderkant van de arbeidsmarkt, die door 
StellaBraam zo onthullend is blootgelegd in 
haar boek De blinde vlek van Nederland: 



waarin geen mondige postmaterialistische 
burgers participeren, maar machteloze 
loonslaven die zo uit de romans van Zola en 
Dickens konden zijn weggelopen? Met zijn 
lippendienst aan het openbaar vervoer en 
zijn praktijk van permanent toenemende 

afhankelijkheid van automobiliteit tot in 
elke vezel van het sociale leven, zeker 

buiten de Randstad? Met zijn verspillende 
land- en tuinbouw op kosten van de Derde 

Wereld? Met zijn beloning voor energie
vervuilend produceren? Met zijn nog altijd 
zeer matige faciliteiten voor kinderopvang? 
Met zijn steeds hoger opgeleide werkne
mers die binnen de ondernemingen waar 
ze werken niet of nauwelijks zeggenschap 
hebben? Met zijn ongerichte economische 
groei als recept voor alle problemen? 

Ik hoef werkelijk geen seconde na te den
ken over het antwoord op die vragen: het 
zijn allemaal maatschappelijke zaken die 
Groenlinks radicaal en structureel wil ver
anderen in progressieve zin. Het is mij dan 
ook een raadsel dat Duyvendak het pro
gramma van Groenlinks zonder blikken of 
blozen vooral behoudend kan noemen. En 
eerlijk gezegd denk ik dat ook onze kiezers 
en leden zich totaal niet zullen herkennen 

/Illustratie: Anneke de Soete 

in een dergelijk etiket- welke achtergrond 
of bloedgroep ze ook hebben. 

Tot nu toe heb ik mijn blikveld beperkt tot 
het kleine vlekje op de wereldbol dat Ne
derland is. Voor een partij die de leuze 'De 
wereld een woning' tot de hare heeft 

gemaakt, benadert Duyvendak de wereld 

analytisch wel erg vanuit een afgezonderd 
Nederlands perspectief: hier is Nederland, 
hier is het redelijk toeven, daar is de boze 
buitenwereld. Toegegeven, Duyvendak 
bepleit herhaalde malen eerlijk delen op 
wereldschaal. Dat hij daarmee pleit voor 
een historische breuk zonder weerga, 
waarbij de eerdere experimenten uit naam 
van het socialisme kinderspel zijn, lijkt niet 
tot hem door te dringen. 
Eerlijk delen op wereldschaal impliceert 
immers totaal andere machtsverhoudin
gen tussen rijk en arm op de wereld, met 
zeer grote gevolgen voor de wijze van 
produceren en consumeren. Dat Neder
land deel uitmaakt van een blok rijke wes
terse industrielanden, dat zijn wil oplegt 
aan de rest van de wereld door middel van 
ondemocratische instellingen als het IMF 
en de Wereldbank, klinkt misschien erg 
ouderwets. Maar als we iets moeten be
houden, dan is het wel de ouderwetse 
kritische zin die traditioneel de sterke kant 
van links is geweest. 
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Zeker in dit tijdperk van globalisering is het 
onmogelijk om het over Nederland als 
nationale staat te hebben zonder de plaats 
van Nederland in het wereldsysteem en de 
afnemende rol van nationale staten daar
binnen aan te duiden. Ironisch genoeg ont
staat na de val van de Muur voor het eerst 
de situatie die in het Communistisch Mani
fest is beschreven: die van een uniforme 
wereldmarkt, waar de onpersoonlijke en 
blinde krachten van de markt hun wil opleg
gen aan alles en iedereen. Jeroen Saris duidt 
daar terecht op met zijn aan Marshall 
Berman ontleende frase 'All that is solid 
me lts into air' (al het vaststaande vervluch
tigt}, waarvan hij helaas niet vermeldt dat 
Berman die zin weer uit het Communistisch 
Manifest heeft gehaald. Zo is ook de maat
schappelijke tweedeling in Nederland on
derdeel van een mondiaal proces, waarbij 
in de rijke landen Derde-Wereldenclaves 
ontstaan of dreigen te ontstaan en in de 
arme landen superrijke eilandjes. 

Het is niet toevallig dat Jacques Derrida, de 
filosoof die met zijn kritiek op het marxis
me vele intellectuelen in de richting van het 
postmodernisme heeft geleid, in zijn 
nieuwste boek Speares de Marx tot een 

IS 
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Duyvendak benadert de 

rehabilitatie van Marx komt en zelfs pleit 
voor de oprichting van een nieuwe Interna
tionale. Dynamiek en onophoudelijke ver
andering over alle grenzen heen zijn de 
kenmerken van het kapitalisme van het 
einde van de geschiedenis. Wat kun je 
behouden wanneer bedrijven al bezig zijn 
met het overplaatsen van eenvoudig admi
nistratief werk naar lage-lonenlanden? Wat 
kun je behouden wanneer de personeels
chef van Akzo ervoor pleit werknemers in 
traditionele zin te vervangen door 'busi
ness partners' die op afroep mogen komen 
opdraven? Links staat juist zo machteloos 
tegenover deze ontwikkelingen, omdat het 
bestaande wordt weggevaagd door een 
vloedgolf van ongebreidelde kapitalistische 
modernisering. 
Duyvendaks verhaal zal misschien voor 
veel lezers overtuigender lijken waar het 
om groene politiek gaat. Zo is het conser
vationistische karakter van groene politiek 
natuurlijk onomstreden wanneer het om 
natuurbehoud gaat. Natuurbehoud is ech
ter niet meer dan een belangrijk onderdeel 
van groene, ecologische politiek. Het lijkt 
mij pertinent onjuist om te stellen dat in de 
ecologische stroming iedereen met 
Goedins pleidooi voor behoud als centrale 
waarde instemt. Tegenover deze opvatting 
staan de groenlinkse stromingen en den
kers, die aangeven dat een duurzame sa
menleving alleen te bereiken valt wannneer 
een ecologische transformatie van de sa
menleving plaatsvindt. Dat betekent een 
omschakeling naar een andere wijze van 
produceren en consumeren. De 'verdelen
de rechtvaardigheid' die Duyvendak als de 
kern van groenlinkse politiek bepleit, is 
daar maar een slap aftreksel van: Duyven
dak beperkt zich tot levensstijlen en con
sumptiepatronen, en zegt niets over de 
manier van produceren. 

Al met al ben ik het met Saris eens dat 
Groenlinks niet veel aankan met het be
toog van Duyvendak wanneer het gaat om 
de centrale politieke uitgangspunten voor 
ons handelen. Daarmee is niet gezegd dat 
behoudende aspecten in het alledaagse 
politieke handwerk geen rol van formaat 
kunnen spelen. 
Integendeel, Duyvendak onderschat zelfs 
de plaats die behoudende tradities van 
oudsher hebben gespeeld in sociale bewe
gingen. Hij vergeet dat het merendeel van 
de acties van de arbeidersbeweging in het 
teken stonden van behoud: behoud van 
werkgelegenheid, behoud van koopkracht, 
behoud van rechten. Zo gezien is er sprake 
van een duidelijke overeenkomst tussen 
arbeiders die protesteren tegen de sluiting 

wereld vanuit een 

afgezonderd 

Nederlands 
perspectief 

van hun fabriek, en moderne milieuactivis
ten die actievoeren tegen het opofferen 
van een stuk natuur. Zij willen iets behou
den dat aangetast dreigt te worden. En 
evenmin als een klassieke arbeidersactie op 
zich het socialisme dichterbij bracht, leidt 
een demonstratie tegen de uitbreiding van 
Schiphol ons vanzelf naar een duurzame 
samenleving. 
De traditionele strategie van links was erop 
gericht een verbinding aan te gaan met 
allerlei vormen van protest in de samenle
ving, en een eigen agenda van verandering 
te zetten tegenover de onpersoonlijke ver
andering van de markt en de politieke 
projecten van rechts. Links zit nu zo vrese
lijk in het defensief, omdat het niet meer 
beschikt over zo'n geloofwaardige agenda. 
De drie opties die Duyvendak nu voor links 
onderscheidt (krampachtig vasthouden 
aan het oude veranderingsverhaal, een link
se invulling geven aan de veranderingsreto
riek, of het bestaande verdedigen en eerlij
ker verdelen) zijn zeker niet uitputtend. De 

mijne zou zijn om op basis van de reële 
maatschappelijke veranderingen, de tegen
strijdigheden daarin en de maatschappelij
ke reacties die ze oproepen, te pleiten voor 
radicale veranderingen. Dat is iets anders 
dan de veranderingsretoriek waar Duyven
dak het steeds over heeft. Zeker, niet alles 
moet meer, en niet alles moet anders, maar 
er moet nog steeds wel heel veel anders. 
Bolkestein is niet het eerste voorbeeld van 
een politicus die de taal van de verandering 
van links heeft overgenomen. Het school
voorbeeld is uiteraard Margaret Thatcher, 
wiens opmars zo voorbeeldig is geanaly
seerd door theoretici als Stuart Hall. In het 
voetspoor van Thatcher kan Bolkestein 
links voor conservatief uitmaken. Duyven
dak pleit ervoor de toegeworpen hand
schoen maar op te nemen als geuzennaam, 
maar mij lijkt het beter onomwonden uit te 
spreken wat de veranderingen van Bo\
kestein inhouden: ontdaan van retoriek 
komt Bolkesteins programma neer op een 
asociaal Nederland in een asociale wereld. 
Het appelleert aan de behoudzucht van de 
Nederlandse middenklasse, die zich in een 
wereld waarin al het bestaande vervluch
tigt vastklampt aan de doorzonwoning met 
eigen tuin en de automobiel. T 

Wim Bot is publicist en gemeenteroodslid 
voor GroenLinks in Delft 
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Handel 
Derivaten zijn middelen om 
wermogensrisico's af te dekken. Maar het is 
niet zo duidelijk wie uiteindelijk voor de 
schade opdraait. 
Eerst was het Metallgesellschaft, een Duits 
staalbedrijf dat 7500 banen moest 
schrappen na in 1993 2,3 miljard mark 
verloren te hebben door ongelukkige 
termijncontracten. Vorig jaar bleken de 
Amerikaanse concems Proeter & Gamble 
{what's in a name?) en Eastman Kodak 
respectievelijk 157 en 220 miljoen dollar 
verloren te hebben aan soortgelijke 
financiële operaties, en in het najaar ging 
het Califomische district Orange County 
failliet na I ,7 miljard te hebben verloren 

op het fonds waarin lokale gemeenten 

hun reserves deponeerden. In Nederland 

bleek een aantal woningcorporaties en de 
gemeente Deventer grof geld te hebben 
;er\oren na een Haags financieel 
adviesbureau in de hand te hebben 

genomen om wat te kunnen verdienen op 
de eigen kapitaalreserves. En in maart van 
drt jaar werd het bedrijfsvenmogen van 
een middelgrote Britse bank, Barings, van 
de ene dag op de andere weggevaagd 
doordat een medewerker bij de vestiging 
nn Singapore voor een kleine miljard dollar 
\llad misgekleund. 
lh af deze gevallen ging het niet om echte 
tEieggingen in activa (zoals effecten en 
valuta) die onverwacht in waarde daalden, 
maar om contracten die 'financiële 
derivaten' worden genoemd. De 

!bekendste derivaten zijn termijncontracten 
ren opties. Beide vanmen bestaan al lang, 
EEn de nonmale gang van zaken is dat 
degene die zo'n contract aangaat 
zekerheid wil hebben over een 
ttDekomstige prijs (van grondstoffen, valuta, 
<mndelen enzovoort). Een exporteur die 
net een Amerikaanse opdracht heeft 
bmnengehaald en liever nu al de 
tegenwaarde van de dollars die hij straks 
ontvangt veilig stelt, kan die dollars op 
termijn verkopen. De koper kan een 
importeur zijn die straks dollars moet 
betalen; maar het kan ook iemand zijn die 
erop gokt dat de dollarkoers stijgt, en hij 
de winst kan opstrijken. Je kunt van alles 
cop termijn kopen en verkopen, en er zijn 
wil-opties en put-opties om de 
itoekomstige aankoop- of verkoopprijs van 
effecten veilig te stellen. Een derde 
/belangrijke categorie is de 'swap'. Daarbij 
tcUI Ien twee partijen die tegengestelde 

• 1n risico's 
risico's lopen - bijvoorbeeld een 

Nederlander die tijdelijk over veel dollars 
beschikt en een Amerikaan die juist 
guldens heeft - deze risico's voor een 

bepaalde tenmijn als het ware tegen elkaar 
uit. 
Gaandeweg zijn er steeds nieuwe 
contracten ontstaan waarin risico's 
worden afgedekt en afgekocht, en in de 
zogeheten Over The Counter (OTC)
contracten maken partijen specifieke 
afspraken over welke risico's ze op welke 
wijze met elkaar zullen verrekenen. 
Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om een 
of andere combinatie van 
grondstoffenprijzen, rente en 

wisselkoersen over een bepaalde periode. 
Dank zij dergelijke contracten kunnen 

bedrijven en anderen zich indekken tegen 
de risico's die ze lopen op voorraden, 
verplichtingen, buitenlandse contracten, 
beleggingen enzovoort. Dat betekent dat 
ze zich beter kunnen concentreren op 
hun eigenlijke business. Het betekent ook 
dat de markten voor de betreffende activa 
- valuta, obligaties, grondstoffen -
doorzichtiger worden, of 'efficiënter' zoals 

economen zeggen: er zijn meer 
specialisten die zich verdiepen in allerlei 
marktbewegingen, en doordat zij daarbij 
steeds proberen te profiteren van 
veranderingen kunnen de fluctuaties zelfs 
worden gedempt. Maar af en toe grijpt er 
iemand mis, en dan is Leiden (of 
Deventer) in last. 

Dat kan op zich dus al erg genoeg zijn, 
maar wat meer reden tot bezorgdheid 
geeft, is dat niemand de mogelijke 
consequenties kan overzien. Directies die 
deskundigen in dienst nemen om dit soort 
contracten te sluiten - meestal vrij jonge 
wiskunde- en computerfreaks - hebben 

vaak geen flauwe notie. (De contracten 
waaraan Baringsten gronde ging, waren 
vrij eenvoudig, maar niemand schonk er 
aandacht aan.) De centrale banken die 
toezicht uitoefenen op de banken tasten 
grotendeels in het duister omdat derivaat
contracten niet op de balans staan: het 
gaat niet om activa als uitstaande leningen 
of passiva als deposito's maar om 
onvoorspelbare baten of kosten. Vaak 
worden risico's gedekt binnen bepaalde 
marges, maar treden er onverwachte 

effecten op als deze marges worden 
overschreden. Dat gebeurde vorig jaar 
met de rente; iedereen had zich ingedekt 

tegen een verdere daling door op tenmijn 

obligaties te kopen, maar toen de rente 
plotseling ging stijgen moesten veel 
beleggers die contracten van de hand 

doen waardoor de koersen nog verder 
daalden (en dus de rente extra werd 
opgestuwd). 
Onduidelijk is ook in hoeverre de 

derivatenmarkt bepaald wordt door 
belanghebbenden die risico's willen 
mijden, en speculanten die juist van risico's 
hopen te profiteren. Een bank speelt 
doorgaans beide rollen tegelijk. In deze 
markt gaat voor tientallen biljoenen om -
een veelvoud van de wereldproduktie. 
Daarbij gaat het weliswaar niet om belegd 

venmogen maar om de 'onderliggende 

waarde' (bijvoorbeeld van de valutapositie 

die iemand probeert veilig te stellen), 
terwijl degene die het risico overneemt 
zichzelf vaak ook weer indekt, enzovoort, 
zodat dezelfde onderliggende waarden 
verschillende malen meegeteld worden. 
Maar de pure omvang van de handel 
suggereert dat veel transacties erop 
gericht zijn een graantje mee te pikken. 
Daarbij geldt voor derivaten hetzelfde als 

voor speculatie met geleend geld: het stelt 
iemand in staat grote w insten te realiseren 
zonder veel eigen geld op tafel te hoeven 
leggen. De keerzijde daarvan is, natuurlijk, 

dat er risico's worden gelopen waar niet, 
zoals bij eigen aandelen die kelderen, 
automatisch een dekking tegenover staat. 
Vandaar het onbehagen. De handel in 
derivaten vonmt een uiterst ingewikkeld, 
wereldwijd netwerk waarbij allerlei 
instellingen verplichtingen en vorderingen 
jegens elkaar hebben. Dat verkleint 

misschien de kans dat een instelling door 
een enkele miskleun onderuit gaat, maar 
kan er ook toe leiden dat grote verliezen 
als gevolg van abrupte beursfluctuaties een 
soort kettingreactie teweeg brengen. De 
gevolgen van de rentehobbel van vorig 
jaar waren wereldwijd voelbaar. 

Uiteindelijk heeft het manipuleren van 
markten zelf iets griezeligs, net als het 
kanaliseren van rivieren: als de 
veiligheidsmarge toch overschreden 
wordt, is de schade vaak veel groter dan 
zonder de beveiliging het geval zou zijn 
geweest. 

Ed Lof 
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• De creat1eve 
chaos van de 

info rm atiem aatsc happij 
De nieuwe media zijn 

onstuitbaar in opmars. Een 

vloedgolf aan bytes van de 

digitale snelweg dreigt ons te 

overspoelen. De generatie van 

morgen is niet meer van het tv

scherm weg te slaan. En dat 

terwijl het instant-amusement 

van Endemol en OprahWinfrey 

de overhand heeft. Maar hoe 

zorgwekkend is dat alles 

eigenlijk? Een interview met de 

Amerikaanse historicus Daniel 

Boorstin. 

Nathan Gardels 

Al meer dan dertig jaar publiceert Daniel 
J. Boerstin over de maatschappelijke 
gevolgen van de technologische 
revolutie. In 1961 was hij de eerste die 
in zijn boek The Image, a Guide to Pseudo 
Events in America waarschuwde voor de 
groeiende dominantie van het beeld: 
presidenten bijvoorbeeld die op de 
vleugels van hun pr-beleid aan de macht 
komen en regeren. Boerstin noemde dit 

het ontstaan van een 'haag van 
onwerkelijkheid', die onze ervaringen 

vertroebelt en die tussen ons en de 
harde werkelijkheid in staat. Het boek 
draagt een veelzeggende uitspraak van 
Max Frisch als motto: 'Technologie (is) 
de vaardigheid om de wereld zo te 
anrangeren dat we haar niet hoeven te 
ervaren 

Uw zorg lijkt bewaarheid te worden: de jonge 
mediatheoretici van Generatie X betogen dat de 
televisie-ervaring de werkelijke ervaring is. Ame
rika lijkt een talkshow-natie te zijn geworden, 
waarin de oppervlakkigheid van de 'kassie-k.ijk
cultuur' regeert. Is dat wat de informatierevolutie 
ons heeft gebracht? 

'Laten we kleinerende clichés als "kassie
kijk-cultuur" terzijde laten. Waar het om 
gaat is: wat is de invloed van de technolo
gische ontwikkeling op de menselijke erva
ring? Het belangrijkste daarbij is dat televi

sie de neiging heeft tijd en ruimte te homo
geniseren: wat daar is, is ook hier - op 

hetzelfde moment. Of: wat daar gisteren 
gebeurde, gebeurt nu hier op het scherm. 
Verschillen in tijd en ruimte worden dus 
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uitgewist. En dat heeft ingrijpende gevol
gen. 
'Eén effect is wat ik noem "diplopia", het 
dubbele beeld: je weet niet of televisiebeel
den echt zijn, of ze werkelijk gebeuren of 
niet. Dat geeft een soort iriserend, regen
boogachtig effect aan de ervaring. Maar ik 
heb, anders dan u suggereert, niet zo de 
neiging daarover te klagen. Belangrijker is 

hoe we ermee leren omgaan en wat we 
ermee weten te doen. Wanneer de men

sen veelomvattende ervaringen kunnen 
delen, kan dit bijvoorbeeld ook gelden voor 
ontdekkingen. Toen de Amerikaanse as
tronauten op de maan landden, waren we 
daarbij, we waren ter plekke! We kregen 
allemaal de sensatie een ontdekking te 
doen, zoals Columbus en zijn bemanning 
die gehad moeten hebben toen zij landden 

in de Nieuwe Wereld. 
'Een tweede effect van televisie is dat ons 
nieuwe wegen worden geboden voor ge
meenschappelijkheid. Democratieën zijn 
erg zwak in rituelen. Een ritueel is een 
handeling die mensen samenbindt, het is 
een symbool van het met z'n allen deel 
hebben aan iets, dezelfde ervaring onder
gaan. Natuurlijk beschikken we over reli
gieuze rituelen, maar die zijn in onze sa
menleving in verval. Daarom hebben de 
media de neiging dit gat op te vullen. Het 
gebrek aan rituelen in onze democratie 
schept een lacune, waar de technologie in 
kan duiken met haar miniseries, talkshows 
en andere onbenulligheden. 
'Deze rituele rol van de media was heel 
duidelijk in recente publieke gebeurtenis-



sen: de begrafenissen van Richard Nixen en 
Jackie Onassis, en de viering van D-Day. 
Zelden hebben de Amerikanen zich de 
laatste tijd zo dicht bij elkaar gevoeld als op 
het moment van Nixen's dood. Via de tv 
keken ze samen naar al die andere levende 
presidenten die de begrafenis bijwoonden, 
zij zagen de uitdrukkingen op hun gezich
ten. Het was een moment van gemeen
schappelijkheid dat door de media werd 
gecreëerd. Bij de dood van Jackie Onassis 
konden we samen met onze landgenoten 
genieten van haar bijzondere kwaliteiten 
door de hervertoning van televisiebeelden 
en foto 's uit voorbije decennia. Bij zulke 
gebeurtenissen ben je meer daar wanneer 
je hier bent: in je eigen huis heb je een 
betere zitplaats dan wanneer je er daad
werkelijk bij bent. Maar door de media ben 
je toch deel van iets groters, samen met de 
hele natie. 
'Een derde gevolg van televisie is "chrono
logische bijziendheid": de neiging zich te 
richten op het meest recente. De vijftigste 
verjaardag van D-Day werd gemaakt tot 
een super-herdenkingsgebeurtenis door 
het naspelen van de invasie; terwijl de 
250ste verjaardag van Thomas Jeffersons 
geboortedag, die ook gevierd had moeten 
worden, bijna ongemerkt voorbijging. Het 
was van zo weinig belang dat William Jeffer
son Clinton niet eens de moeite nam de 
afspraken met het herdenkingscomité na te 
komen. De viering van D-Day zou het 
wellicht net zo vergaan zijn als er niet de 
levensechte parachutesprongen waren ge
weest, of als de film De langste dag niet over 
D-Day was gegaan maar over de Ameri
kaanse Revolutie. Toch kan het belang van 
Jefferson voor Amerika moeilijk worden 
overschat. Zijn invloed was waarschijnlijk 
diepgaander dan die van Richard Nixen, 
ook al was de begrafenis van Jefferson niet 
op de televisie. Dat is wat ik bedoel met 
chronologische bijziendheid.' 

Maar is bezorgdheid toch niet op z'n plaats, nu 
<die gemeenschappelijkheid vooral vorm krijgt in 
de onbenulligheden van Oprah Winfrey en ande
re sterren van de sensatie-tv? Die gedeelde 
ervaring is toch eerder voyeurisme dan een 
ontdekkingsreis? 

'Natuur/ijk. Ik juich dat niet toe. Het is 
duidelijk dat de mediatechnologie de nei
ging heeft alle beschikbare tijd te vullen. 
Ook tijdens verloren uurtjes willen men
sen door de media vermaakt worden, ze 
verwachten meer drama, opwinding en 
prikkeling dan de menselijke natuur in wer
kelijkheid in het leven kan roepen. Mensen 
schijnen een soort utopia van eeuwigdu
rend vermaak te wensen. Ze willen 24 uur 
per dag die irisering van het beeld, die gloed 
van opgesmukte ervaring. Maar het echte 

leven is niet zo dramatisch. De mensheid is 
niet in staat zoveel nieuwigheden uit te 
vinden als waar de geest naar is gaan 
smachten. En dus vullen de media die ruim
te op.' 

Creëert technologie de behoefte aan nieuw 
amusement en culturele ontdekkingen, of is het 
andersom: leidt juist de drang tot eeuwigdurend 
vermaak tot technologische vernieuwing? 

'In mijn boek The Creators, dat enkele jaren 
terug verscheen, noem ik het een karakte
ristiek van de westerse cultuur om speciale 

foto: Susan Me Elhinney/People Weekly 

waarde toe te kennen aan het nieuwe. De 
joods-christelijke religie aanbidt een God 
als Schepper. Haar heilige teksten zeggen 
dat de mens gemaakt is naar het evenbeeld 
van zijn Schepper. Er wordt dus iets godde
lijks toegekend aan de verschijning van het 
nieuwe. Dat is niet het geval in de grote 
oosterse religies, zoals het hindoeïsme of 
het boeddhisme. Die kennen geen God als 
Schepper. In die culturen worden kunste
naars ook niet geëerd om hun vermogen 
iets anders dan hun voorgangers, iets be
ters te scheppen. Zeker, er zijn grote 
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We moeten tolerant zijn 

kunstwerken geschapen in het Oosten, 
maar zij hebben niet het predikaat van 
nieuw gekregen. 
'Technologie zie ik als een uiting van dit 
zoeken naar het nieuwe in de westerse 
cultuur. Patenten en copyrights zijn manie
ren om het profijt te beschermen dat 
mensen aan vernieuwing kunnen ontlenen. 
Technologie schept eindeloze mogelijkhe
den voor vernieuwing. Er zijn vier konink
rijken op aarde: het dierenrijk, het planten
rijk, het rijk der mineralen en, sinds kort, 
het rijk der machines waar de wetten van 
de andere koninkrijken niet gelden. 
'Toen het rijk der machines nog niet be
stond, werd het westerse denken gedomi
neerd door het biologische idee van de 
soort: iets dat duidelijk herkenbaar was en 
bepaald door specifieke eigenschappen. Zo 
werd het concept door Aristoteles ge
bruikt. Daarom was het erg moeilijk voor 
westerse christelijke denkers om te gelo
ven dat het mogelijk was dat een soort 
uitgestorven raakte, of dat een nieuwe 
soort kon ontstaan. Maar alles veranderde 
toen het rijk der machines op het toneel 
verscheen. Dit betekende een totale om
verwerping van het idee van de soort als 
vaststaande categorie. Machines immers 
zijn niet permanent gebonden aan hun 
originele staat. Ze kunnen onderling ge
kruist worden. Men kan tamelijk eenvoudig 
de radio en de mobilofoon kruisen met een 
auto, terwijl dit met een hond en een kat 
niet mogelijk is. Elke technologie kan ge
kruist worden, dus de vernieuwing die 
gecreëerd kan worden is onbegrensd. 
'Het resultaat is een mate van instabiliteit, 
die ongekend is in de geschiedenis. Een 
biologische soort reageert op zijn milieu, 
maar de machinale soortcreëert een milieu. 
Zo hangt het vermogen van de auto om te 
overleven af van zijn vermogen wegen 
voort te brengen. Ook verandert de auto 
de temperatuur in de atmosfeer met zijn 
uitlaatgassen. Mijn boek The Image gaat 
slechts over één aspect van de gevolgen 
van technologie voor de ervaring: de relatie 
van de mensheid met de pseudo-wereld 
van de beeldcultuur. Maar de gevolgen van 
de technologische vernieuwing zijn nog 
veel verstrekkender.' 

Terug naar het beeld. Voor de generatie die is 
opgegroeid voor de buis, zijn de media de 
werkelijkheid geworden, het primaire domein 
van ervaring. Gemeenschappelijke referenties 
zijn gebeurtenissen in tv-series, of de eerste 
keer dat de Beatles bij Ed Suilivan verschenen. 
Hebben de media op deze manier niet de 
ervaring getransformeerd? 

'Wanneer we over de werkelijkheid pra
ten, worden we gemakkelijk onzorgvuldig. 
Is niet elke ervaring een aspect van de 

voorde 
onbegrijpelijke 

gevolgen van de 
technologie, voor het 

onverwachte dat ons 

wacht 

realiteit? Als we terugblikken in de geschie
denis, komen we de eerste transformatie 
van de ervaring al tegen met de introductie 
van de spraak en daarna van het schrijven. 
Zeker het schrijven was een enorme trans
formatie van de ervaring. Het werd moge
lijk een boodschap te krijgen van iemand 
die dood was! Het boek maakte het moge
lijk ervaringen te delen die men niet zelfhad 
doorgemaakt. Daarom stonden ook zo
veel middeleeuwse leraren vijandig tegen
over het boek: het vernietigde hun mono
polie op de toegang tot kennis. Het boek 
creëerde een hele nieuwe categorie van 
ervaring. Mensen konden Dickens lezen en 
huilen om Oliver Twist. Is dat ervaring of 
niet? En per slot van rekening berust de 
joods-christelijke godsdienst, net als de 
islam, op Het Boek. Noemen we dat geen 
ervaring? Is dat onwerkelijk? 
'Technologie is dus niet de enige bron voor 
verruiming van de ervaring. De literaire 
vorm die Jam es Joyce schiep in Ulysses, was 
een heel nieuw beroep op het bewustzijn. 
De uitvinding van de biografie als literaire 
vorm berustte niet op technologie, maar 
was een daad van verbeeldingskracht, een 
omwenteling in de manier van zien. Per 
definitie kennen we de categorieën van 
toekomstige vernieuwingen niet; dan zou 
immers niets meer nieuw zijn. 
'Wanneer mensen zich zorgen maken over 
de prietpraat op de tv, moeten ze in ge
dachten houden dat zulk materiaal een 
uiting is van de grenzen van de menselijke 
inventiviteit. We zijn slechts in staat een 
zekere hoeveelheid vernieuwing te genere
ren, en klaarblijkelijk niet genoeg om alle 
tijd op te vullen die geprogrammeerd moet 
worden bij 24-uurs-tv.' 

Stevenen we met de explosie van kabelnetten, 
satellieten en de digitale snelweg niet af op een 
vloedstroom van informatie en beelden, die onze 
cultuur zal overvveldigen? 

'De tendens is dat informatie de plaats 
inneemt van kennis. Informatie bestaat uit 
ervaringsfragmenten, die niet aan elkaar 
gerelateerd zijn en die gekarakteriseerd 
worden door hun recentheid. Bij het door
geven ervan heeft nog niemand de kans 
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gekregen ze te ordenen. Hun relevantie is 
niet getest. Kennis daarentegen is georga
niseerd en gestructureerd. Gegevens die 
niet aan andere feiten gerelateerd kunnen 
worden of die niet relevant zijn, worden 
terzijde gelegd. 
'Informatie heeft zo'n voorsprong kunnen 
krijgen op kennis, doordat de tijd die het 
kost om een waarneming over te brengen 
drastisch is afgenomen. In het geval van 
televisie is zelfs sprake van ogenblikkelijke 
rapportering vanuit de hele wereld. De 
nieuwsverslaggevers zijn vaak niet eens in 
staat geweest de namen te leren uitspre
ken van de oorden waarover ze verslag 
doen, bijvoorbeeld Bosnië-Herzegovina of 
Tsjetsjenië. In de toekomst zullen mensen 
steeds meer overstroomd worden met 
faits divers. De digitale snelweg met zijn 
immense en ongecontroleerde produktie 
van bytes zal deze tendens nog versterken. 
'Het punt is dat de uitvinding van nieuwe 
machines meer informatie doet ontsprui
ten dan kennis. In vroeger tijden lag het 
precies andersom: toen bestond er juist 
een schaarste aan informatie, bijvoorbeeld 
aan gegevens over het firmament omdat 
men geen telescoop had. Daardoor won 
kennis het van informatie. Bij gebrek aan 
machines die adequate gegevens konden 
verschaffen, vonden mensen betekenissen 
uit voor wat er aan de hemel plaatsvond. 
Ze moesten wel. Anders hadden ze geen 
structuur voor hun ervaring. Nu, met onze 
overvloed aan apparatuur om het heelal te 
bestuderen, is er de tendens dat informatie 
het wint van betekenis. We accumuleren 
blindelings gegevens. Het ruimteschip 
Voyager 2 reisde ruim vier miljard mijl in 
twaalf jaar om "langs de boomtoppen van 
Neptunus te strijken en voorbij Triton te 
razen" zoals wetenschapsauteur Stephen 
Hall het omschreef. Met andere woorden, 
om gegevens terug te sturen waarvan de 
betekenis ons ontgaat. 
'Daarom noem ik dit "het tijdperk van de 
negatieve ontdekkingen": we blijven bezig 
met het ontdekken van nieuwe terreinen 
van onwetendheid. Daar stelt onze tech
nologie ons toe in staat. Dit is, veronder
stel ik, wat het betekent mens te zijn: meer 
vragen te hebben dan er antwoorden zijn. 
Hoe het ook zij, deze dynamiek van de 
technologie om meer gegevens te produ
ceren dan betekenissen, maakt het des te 
belangrijker vormen van communicatie in 
ere te houden, waarbij sprake is van een 
zeker tijdsverloop tussen het moment van 
waarneming en het moment van ont
vangst.' 

Hoe kunnen we een evenwicht bereiken tussen 
informatie en kennis, tussen plat amusement 
en betekenisvolle cultuur? Bent u niet bang dat 
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Oprah Othello zal verjagen? 
'Het is waar dat televisie de sluizen heeft 
opengezet voor een vloedgolf aan losse 
feitjes en pseudo-gebeurtenissen. Maar 
waarom moet er een evenwicht zijn! Het 
streven daarnaar doet mij te veel denken 
aan de inspanningen van totalitaire samen
levingen om de culturele keuzemogelijkhe
den in te perken. In de Sovjet-Unie regel
den ze welke boeken er wel en niet moch
ten verschijnen. De autoriteiten bepaalden 
wat goede boeken waren. 
' Ik geloof daarentegen in de zoektocht. De 
mens is voortdurend op zoek. In een vrije 
samenleving moeten mensen naar harte
lust kunnen ronddwalen. Als je gelooft in 
vrijheid, geloof je dat er een creatieve 
chaos in de wereld is. Het enige antwoord 
op de zorg die mensen hebben over het peil 
van de televisie is om erboven te gaan staan 
en je te realiseren dat een 24-uursprikke
ling toch een absurde verwachting is. 
'En vooral: hèt tegengif tegen het al te snelle 
beeld is het boek. Het boek blijft de grote 
bron van beschaving vanwege zijn duur
zaamheid. Een boek beoordeelt onze erva
ringen niet naar de indrukken van het 
moment, maar naar hun verdergaande re
levantie. De waarde van een cultuurpro
dukt is bijna rechtstreeks af te leiden uit de 
hoeveelheid tijd die is verstreken tussen 
het eerste moment van schepping en het 
moment van ontvangst. Hoe sneller een 
werk tot stand komt, des te kleiner is de 
kans dat het blijvende waarde bezit. T elevi
sie is bij uitstek vluchtig. Wie zou het in zijn 
hoofd halen om te kijken naar avondnieuws 
van twee dagen geleden! En wie wil er een 
krant van gisteren! 
'Boeken echter doorstaan de test van de 

tijd. De overlijdensberichten over het boek 
die tegenwoordig in overvloed verschij
nen, zijn niet slechts prematuur maar ook 
dwaas. De televisie heeft toch ook niet de 
radio vervangen! Decennia nadat de tv is 
uitgevonden, zitten er radio's in elke auto 
en stoppen we ze zelfs in onze oren als we 
joggen. Nieuwe technologieën kunnen juist 
ook ruimte scheppen voor de oude. Zo 
heeft de opkomst van de onderzoeksjour
nalistiek in de gedrukte media alles te 
maken met de ontwikkeling van radio en tv: 
doordat deze zich het actuele nieuws 
toeëigenden, ontstond er een onvoorzien 
eigen hoekje voor de pers. 
'We moeten niet angstig tegen de nieuwe 

ontwikkelingen aankijken. Voor mij is de 
essentie van het denken over technologi
sche vernieuwing: dat de menselijke voor
uitgang ontspringt aan een geest die zich 
niet laat opsluiten, aan een zoeken dat zich 
niet laat bedwingen. Dat vereist tolerantie 
voor de onbegrijpelijke gevolgen van de 
technologie, voor het onverwachte dat 
ons wacht.' T 

Dit is een bewerking van een artikel in het Ame

rikaanse tijdschrift New Perspectives Quarter
ly. zomer 1994. 
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Paars nam de 'herijking' van het buitenlands beleid ter hand. Nederland zou zich 

krachtig gaan beraden op haar nieuwe inbreng op het wereldtoneel. Met minister Van 

Mierlo in de rol van visionair denker. Maar inmiddels reikt zijn blik heel wat minder ver: 

'Nederland en Europa eerst' lijkt nu de leuze. De politieke terugtocht van een 

ambitieuze bewindsman. 

Chris Hulnder 

Een komeet met 
een lange staart 

ll 

Inzet van de herijking was niet alleen een 
nieuwe positiebepalingvan Nederland in de 
internationale situatie, die sinds de val van 
de Muur zo drastisch is gewijzigd. Een 
minstens zo'n belangrijk doel was het 
doorbreken van de patstelling, die tijdens 
de kabinetsformatie tussen PvdA en WD 
ontstond. Kiest de eerste partij vooral 
voor meer en kwalitatief betere ontwikke
lingssamenwerking, de tweede partij heeft 
het oog voornamelijk gericht op een ster
kere positie van Nederland in Europa en op 
meer defensie. 
Van Mierlo mag dan minister van Buiten
landse Zaken zijn, hij blijkt vooral geïnte
resseerd in het doorbreken van deze bin
nenlandspolitieke patstelling. Tijdens een 
recente ontmoeting van vertegenwoordi
gers van zo'n veertig maatschappelijke or
ganisaties met een delegatie van het minis
terie van Buitenlandse Zaken liet Van Mier
lo doorschemeren dat men van de herij
kingsoperatie geen wonderen moet ver
wachten: er zal in september slechts een 
dun rapport verschijnen. Zijn secretaris
generaal sprak van een 'komeet met een 
lange staart'. De komeet wordt gevormd 
door Van Mierio's rapportje, de staart 
bestaat uit bijlagen, latere aanvullende no
tities, toelichtingen bij begrotingen en apar
te beleidsnota's over deelaspecten. 
Daar waar iedereen vermoedde, de veertig 
vertegenwoordigers niet het minst, dat 
met het verschijnen van Van Mierio's her
ijkingsnota het Nederlandse buitenlandbe
leid voor minstens twee decennia vastge
legd zou worden -geformuleerd in fraaie 
volzinnen over nieuwe samenhangen en 

grote uitdagingen - daar bleek de minister 
een geheel andere opvatting te hebben: 
met het verschijnen van zijn witboek begint 
de herijking pas. En die gaat nog jaren 
duren, zo liet hij weten. 

TIJGERS 
In scherp contrast met de Mierlosiaanse 

invalshoek staat de mondiale, buitenlands
politieke benadering van Jan Pronk. De 
Muur was nog maar amper gevallen, of hij 
kondigde al in de regeringsverklaring van 
het kabinet Lubbers-Kok een nieuwe be
leidsnota over ontwikkelingssamenwer
king aan. Maar niet alleen de ineenstorting 
van het communisme vormde daarvoor 
het motief. Ook het 'versplinteren' van de 
Derde Wereld gaf reden tot overpeinzin
gen over de rol van ontwikkelingssamen
werking: de opmars van de Aziatische tij
gers en diverse Zuidamerikaanse landen, 
versus het wegzakken van grote delen van 
Afrika in economische malaise. 
Pronks nieuwe inzichten werden ge
boekstaafd in twee beleidsnota's, waarin 
een lans werd gebroken voor integratie 
van ontwikkelingssamenwerking met het 
handels-, het buitenlands en het defensie
beleid van Nederland. Kortom, een eerste 
aanzet tot de latere herijking. Spottend 
commentarieerde NRC-Handelsb/ad op 5 
november 1993: 'Als meer terreinen tot 
ontwikkelingshulp worden gerekend -ten 
koste van Defensie (vredesoperaties), Bui
tenlandse Zaken (conflictbeheersing), 
WVC (vluchtelingen), Economische Zaken 
en Financiën (steun aan Oost-Europa en 
ex-Sovjet-republieken) en VROM (milieu) 
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-dan is de dreigende marginalisering [van 
Ontwikkelingssamenwerking] omgezet in 
grotere profilering ten koste van andere 
ministeries. Een wereld in geschil is de pre
diking van het holisme in de ontwikkelings
hulp. Pronk gaat planetair.' 
Maar precies tijdens de formatiebesprekin 
gen voor het kabinet-Kok in de zomer van 
1994 bracht de Inspectie Ontwikkelingssa
menwerking te Velde een vernietigend eva
luatierapport uit over de Nederlandse hulp 
aan India, Mali en Tanzania. Een flink deel 
van die hulp is niet doeltreffend en doelma
tig (in Tanzania geldt dat zelfs voor tachtig 
procent van de projecten), zo was de 
onthullende conclusie van het rapport. 
Sindsdien is ontwikkelingssamenwerking 
aardig in de verdediging gedrukt, mede 
door de vele relativeringen die Bolkestein 
en zijn liberale makkers sindsdien publiek 
hebben gemaakt. 
Bovendien is het departement van Econo
mische Zaken onder leiding van de no
nonsense-minister Wijers met een geheel 
eigen project bezig: zorg ervoor dat Ne
derland in het jaar 2000 bij de topvijf van 
Europa behoort en verder niet zeuren, is 
daar het motto. Volgend jaar moet boven
dien het Verdrag van Maastricht worden 
herzien en in dit soort kringen vindt men 
het zaak dat Nederland voor zijn belangen 
opkomt, in plaats van eindeloos te filosofe
ren over de ellende in de wereld. 

SCHEEPJE 
In de regeringsverklaring van het kabinet

Kok wordt een weidse horizon voor Ne
derland geschilderd: 'De wereld waarin het 



kabinet zijn opwachting maakt, is er niet 
overzichtelijker op geworden. De golven 
gaan hoog, ons schip is klein, al kan het 
tegen een stootje.' Maar ook: 'De interna
tionale omgeving van Nederland is de afge
lopen vijf jaar fundamenteel gewijzigd. De 
aardverschuiving in de internationale ver
houdingen is nog niet tot stilstand geko

men. Een groeiend aantal bloedige burger
oorlogen biedt de aanblik van een wereld in 
geschil. Aan de gevolgen hiervan kan een 
open samenleving als de Nederlandse zich 
steeds minder onttrekken. Wij kiezen 
voor een actieve opstelling. Nederland is 
medeverantwoordelijk voor vrede en vei
ligheid in de wereld.' In dat kader pleit de 
regering voor 'de vestiging van een interna
tionale rechtsorde' via een betere vredes
handhaving en een grotere rol voor de 
Verenigde Naties. 

Mooie woorden, maar het wordt toch 
Europa eerst: 'een blijvend sterke oriënta

tie op Europa' meldt het regeerakkoord 
monter als doel, waarbij meer dan ooit 
voeling moet worden gehouden met de 
ideeën en belangen van België en Duitsland. 
En het kabinet wil ook de hand op de knip 
houden: de herijking is erop gericht 'te 
beoordelen of de kwaliteit en de doelma
tigheid van de hulp verbetering kunnen 
ondergaan, maar ook om de vraag te beant
woorden of de gewenste groei van de 
uitgaven voor internationale samenwer
king verantwoord is'. 
En zo is de herijking, begonnen als een 
gedurfd initiatiefvan Pronk om in te kunnen 
spelen op de drastisch gewijzigde interna
tionale verhoudingen, inmiddels verwor-

den tot een poging om uit de partijpolitieke 
tegenstellingen over een nieuw buitenlands 
beleid te komen. Inhoudelijk zal vooral de 
nadruk liggen op een nieuwe positiebepa
ling van Nederland in Europa, met voorbij
gaan aan vraagstukken als mondiale armoe
debestrijding, mondiaal milieubeleid en de 
versterking van de rol van de Verenigde 

Naties. 

BAARD 
Het paarse kabinet lijkt vooral te worstelen 

met de vraag: hoe kunnen we de nieuwe 

wereldproblemen met de oude instrumen
ten van de natiestaat te lijf gaan1 Dat is dus: 
economisch een sterke positie opbouwen, 
je aansluiten bij sterke machthebbers 
(Duitsland), het buitenlands beleid concen
treren in de handen van één minister met 
grote bevoegdheden, Ontwikkelingssa

menwerking in een ondergeschikte positie 
onderbrengen in het apparaat van Buiten

landse Zaken, geen aparte en eigenstandige 

rol voor maatschappelijke organisaties en 
lagere overheden, en vooralletten op eco
nomische en militaire bedreigingen voor 
Nederland. 
En dat alles presenteren in de vorm van: 
ontwikkelingssamenwerking mag best ook 
in het Nederlands belang werken. Het 
hoeft niet per se een rib uit eigen lijf te zijn. 
Dat is moreel wellicht bevredigend, maar 
onzuiver gedacht: er hoeft immers hele
maal geen sprake te zijn van een tegenstel
ling tussen internationale solidariteit en 

eigenbelang. Die kunnen heel wel in elkaars 
verlengde liggen. Wat goed is voor Neder
land, kan goed voor de wereld zijn. 
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In kringen van Derde-Wereldorganisaties 
werd ernaar gestreefd van de herij
kingsexercitie een verrijkingsoperatie te 
maken. De ontmoeting van de vertegen
woordigers van de veertig maatschappelij
ke organisaties met Van Mierlo was een 
onderdeel uit een reeks van activiteiten. 
Daarnaast heeft een flink deel van deze 
organisaties de roep om meer kwaliteit en 
effectiviteit in de hulpverlening goed ver
staan. De 'kwaliteitsimpulsen' en het mana
gement-jargon vechten tegenwoordig om 
voorrang bij het vormgeven van de ontwik
kelingsrelaties. 

Hollands hulp helpt best is voor hen een 
nieuwe uitdaging geworden. Wat wel eens 
de zachte sector van het buitenlandbeleid 
genoemd werd, is nu in ieder geval een 
wereld van projectmanagers, programma

bestuurders en accountancydenkers. Men 
was zich aan het klaarstomen voor een 

glorieuze rol in een herijkt buitenlands 
beleid. Het lijkt overbodige moeite. De 
politieke rust van Van Mierlo kunnen zij 
vast niet verstoren. De herijking wordt een 
komeet met een lange staart. Dat rijmt op: 
een scheet met een lange baard. T 

Chris Huinder is voorzitter van de Zuid-Noord 
Federatie 



Ontwikkelingshulp zit in het verdomhoekje. En dat komt niet alleen door Bolkestein. 

Over de effectiviteit van de hulp bestaan gerede twijfels. Hoe moet het anders? Meer 

uitgaan van de eigen kracht van de Derde Wereld zou al een stuk helpen. Een bijdrage 

vanuit Groenlinks aan de herijkingsdiscussie. 

Tim Verhoef 

Overdosis hulp 
kweekt leth 

l4 

Zou het een grapje zijn geweest? De knip
seldienst van het ministerie van Buitenland
se Zaken nam in het persoverzicht van 24 
februari 1995 een artikel op onder de kop 
'Bolkestein over debat donoren: wij zijn 
niet "van elkaar"'. Het artikel had buitenge
woon weinig met buitenland van doen, 
want het ging over de orgaandonatie. Maar 
inderdaad, de kop had ook van toepassing 
kunnen zijn op Bolkesteins reserves ten 
aanzien van het ontwikkelingsbeleid. 
Volgens de fractievoorzitter van de WD is 
ontwikkelingshulp immers te vergelijken 
met een middeleeuwse aflaat om onze 
schuldgevoelens af te kopen. Ten onrechte 
laten wij 'ons aanpraten dat onze rijkdom 
de oorzaak van hun armoede is' (De Volks
krant, 6 februari 1995). In het betoog van 
Bolkestein komen geen noties voor als 'our 
common future' en zijn opvatting over het 
nationaal belang gaat goeddeels voorbij aan 
het inzicht dat onze wereld zo klein (of 
groot) is geworden, dat ontwikkelingen aan 
de andere kant van de aarde van directe 
invloed zijn op de inrichtingvan onze 'eigen' 
samenleving. Liefdadigheid is de diepste 
motivatie van de laat-twintigste-eeuwse 
leider van de Nederlandse liberalen. 

SCHWEINESTALL 
Bolkestein heeft in zoverre zijn doel bereikt, 

dat het debat over de herijking van het 
buitenlands beleid zich als gevolg van zijn 
interventie toch weer toespitst op het 
budget van minister Pronk. Ondanks de 
ongekende veelheid aan controles en eva
luaties waaraan het beleid wordt onder
worpen, blijft de ontwikkelingssamenwer-

king scherp onder vuur liggen. Alleen de 
humanitaire en noodhulp zijn nog heilig; de 
omvang van deze posten is op internatio
nale schaal in enkele jaren tijd vertienvou
digd. Voor het overige was volgens de 
OESO de afgelopen twintig jaar het totale 
bedrag voor ontwikkelingssamenwerking 
nog nooit zo laag als in 1993. 
Maar er is ook reden voor optimisme. 
Want tegelijkertijd steeg volgens de We
reldbank het totaal aan particulier kapitaal 
dat in ontwikkelingslanden is geïnvesteerd, 
tot een nieuw record van I IS miljard dollar 
in 1993. Met andere woorden: kennelijk 
krijgt de markt steeds meer vertrouwen in 
landen in Azië en Latijns-Amerika (want 
Afrika is nog steeds niet erg geliefd bij 
investeerders). Landen daar hebben steeds 
minder hulp nodig, kunnen zelf op de kapi
taalmarkt lenen en kunnen zelf door ex
port deviezen verdienen. 
Niet dat het daarmee in Azië en Zuid
Amerika nu allemaal rozegeur en mane
schijn is geworden. Integendeel, zoals Der 
Spiegel op 6 februari 1995 uit het Verre 
Oosten rapporteerde: 'Wir leben im Sch
weinestall.' Volgens alle economische indi
catoren is in deze regio sprake van good 
governance. Maar het straffe politieke regi
me dat de snelle economische groei van de 
Aziatische tijgers heeft afgedwongen, be
schouwde milieubescherming lange tijd als 
'propaganda voor de vijand'. Het resultaat 
is dat de bevolkingscentra zijn uitgegroeid 
tot ecologische rampgebieden, waar de 
rivieren letterlijk zwart zien, drinkwater 
aan geen enkele norm voldoet, de maan 
door luchtvervuiling aan het oog wordt 
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onttrokken en de levensverwachting van 
de inwoners weer dalende is . 
In het artikel in Der Spiegel komt milieube
schermer Choi Yul uit Zuid-Korea aan het 
woord. Zijn onderzoeksinstituut heeft be
rekend dat het zo'n tweehonderd jaar zal 
duren voordat alle ecologische schade die 
de industrialisering van de afgelopen drie 
decennia in Zuid-Korea heeft aangericht, 
hersteld kan zijn. Bovendien zijn de op
brengsten van de snelle groei zeer ongelijk 
verdeeld. De families die de vier grote 
ondernemingen Hyundai, Samsung, Lucky 
Goldstar en Daewoo bezitten, verdienen 
ongeveer de helft van het bruto nationaal 
produkt van Zuid-Korea. 
'Het Wirtschaftswunder is het proces van 
de concentratie van rijkdom in enkele han
den', vindt Choi. Anders gezegd: de markt 
is blind voor rechtvaardige inkomensver
deling, een waarneming die ook uit de 
statistieken blijkt. De inkomensongelijk
heid in de wereld is de afgelopen dertig jaar 
alleen maar gegroeid: in 1960 verdienden 
de 20 procent rijkste wereldbewoners 70 
procent van het wereldinkomen en in 1991 
zelfs 85 procent. Het aandeel van de 20 
procent armsten liep in dezelfde periode 
terug van 2,3 tot I ,4 procent. 

EXOTISCH 
Economisch mag het een reeks van Derde

Wereldlanden dan voor de wind gaan, 
sociaal en ecologisch is dus juist sprake van 
achteruitgang. Wat kan de internationale 
gemeenschap nu op dit vlak uitrichten? 
Armoedebestrijding, het bevorderen van 
werkgelegenheid en het tegengaan van so-



De hulp wordt vaak als een 

ciale uitsluiting zijn in de eerste plaats 
doelen die door de ontwikkelingslanden 
zelf nagestreefd moeten worden. Maar de 
rijke landen kunnen in belangrijke mate 
bijdragen aan het scheppen van voorwaar
den voor een beleid dat ook aan de armste 
groepen ten goede komt. 
Allereerst door verlichting van de buiten
landse schuldenlast, die voor sommige 
Afrikaanse landen nu groter is dan wat ze 
aan exportopbrengsten en ontwikkelings
steun ontvangen. En voorts door de wes
terse markten meer open te stellen voor 
kleding, landbouwprodukten en half- en 
eindfabrikaten uit de Derde Wereld. Vol
gens berekeningen van het IMF lopen de 
ontwikkelingslanden jaarlijks 130 miljard 
dollar aan inkomsten mis door de marktbe
scherming van de rijke landen. 
Nederland kan op beide fronten initiatie
ven nemen. Ons land is de op twee na 
grootste exporteur van landbouwproduk
ten ter wereld: een positie die invloed 
verschaft op de voedselmarkten. En als 
handelsnatie en distributieland kan Neder
land zijn partijtje meeblazen in de Wereld
handelsorganisatie wanneer daar gespro
ken gaat worden over het verbinden van 
sociale en ecologische criteria aan de libe
ralisering van de wereldhandel. 

exotisch element in 
de ontvangende 

samenleving 

ingebracht 

projecten komt weinig terecht, doordat 
het ontbreekt aan voldoende kennis van de 
cultuur en de sociaal-economische struc
tuur van de hulpontvangers en doordat de 
doelgroepen niet duidelijk in kaart zijn 
gebracht (onzeWere/d, februari 1995). 

OPGELEGDE CULTUUR 
Oud-topambtenaar Leuk de la Rive Box 

vindt zelfs dat de projecthulp maar hele
maal afgeschaft moet worden. 'Nederland 
legt met zijn ontwikkelingshulp een domi
nante westerse cultuur op. Voorbeeld: het 
project. Ik ken geen duidelijker neerslag 
van het westerse denken dan de gedachte 
dat men sociale verandering kan leiden via 
een interventie waarvan doel, middelen en 
tijdsbestek vooraf door allochtonen be
paald zijn. Een tikkeltje antropoloog of 
socioloog weet dat sociale verandering een 
proces is dat slechts in beperkte mate 
stuurbaar is, waarvan de doelgerichtheid 
meestal onduidelijk is en waarvan de relatie 
tussen doel en middelen vooraf nauwelijks 
bekend is. Het project is daarmee de uiter
ste consequentie van onze westerse doel-

middelen-rationaliteit. Zolang het project 
nog door ons wordt opgelegd als een 
preferente vorm van internationale samen
werking, omdat het aansluit bij onze amb
telijke en bestuurlijke cultuur, is het een 
vorm van opgelegde cultuur' (onze Wereld, 
maart 1995). 
In meer diplomatieke bewoordingen was 
de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking 
te Velde vorig jaar eigenlijk tot dezelfde 
slotsom gekomen. Deze achtte het nood
zakelijk de lokale betrokkenheid bij de 
planning en uitvoering van hulpprogram
ma's te verbeteren, onder andere door 
procedures te vereenvoudigen en de zeg
genschap van de lokale bevolking te ver
groten. 
De eerdergenoemde Meiman doet in dit 
verband de aanbeveling ontwikkelingswer
kers meer te laten werken in een multidis
ciplinair team van sociologen, economen, 
antropologen en landbouwkundigen om 
werkelijk inzicht te verkrijgen in de kennis, 
kunde en behoeften van de doelgroep. Dit 
idee laat zich goed combineren met het 
voorstel van de Nationale Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking om de uit
voering van het ontwikkelingswerk profes
sioneler te maken door het niet langer over 
te laten aan 'ondeskundige diplomaten' op 
ambassades, maar onder te brengen bij een 
rijksdienst met veldkantoren in de belang
rijkste hulplanden (NRC Handelsblad, 14 
februari 1995). 
Een belangrijk discussiepunt hierbij is of er 
geen verschuiving zou moeten plaatsvin-

Wat is hierbij hetgewicht van de 6,6 miljard 
gulden die de Nederlandse minister van 
Ontwikkelingssamenwerking in de schaal 
legt? Critici van de ontwikkelingshulp mo
gen graag citeren uit het econometris
tische onderzoek van Peter Boone van de 
Londen School of Economics. Hij kwam 
tot de slotsom dat ontwikkelingshulp de 
afgelopen twintig jaar niet heeft geleid tot 
een toename van de economische groei in 
de ontvangende landen, of tot verbetering 
van de positie van de allerarmsten. Dat 
komt doordat de hulpgelden vooral zijn 
aangewend voor directe consumptie en 
niet voor investeringen. Een structuurver
betering van de economie kwam zo niet 
van de grond (NRC Handelsblad, 16 februari 
1995). 

Volwasseneneducatie met Nederlandse steun in Malinees dorp aan de Niger-rivier (foto: jan Banning/HH) 

Een ander bezwaar aan de huidige hulp, dat 
ook uit de vorig jaar verschenen evaluatie 
van de Nederlandse ontwikkelingsrelatie 
met Mali , India en Tanzania naar voren 
kwam, is dat de bestedingen te veel bepaald 
worden door de budgetomvang van de 
donoren in plaats van door de 'opnameca
paciteit' van de geadresseerden. Bovendien 
wordt de hulp vaak als een exotisch ele
ment in de ontvangende samenleving inge
bracht, zonder dat rekening wordt gehou
den met de sociaal-culturele omstandighe
den ter plaatse. Of, zoals Paul Meiman 
aangaf in zijn recente promotieonderzoek 
naar ontwikkelingssamenwerking gericht 
op boeren in Latijns-Amerika: van veel 
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Afrika heeft behoefte aan 

den van projecthulp naar het verstrekken 
van rentedragende leningen, die binnen 
vastgestelde termijnen weer moeten wor
den afgelost. In het spoor van de Grameen 
Bank in Bangladesh zijn inmiddels in zo'n 
veertig landen ruim honderd van dergelijke 
kredietverstrekkers van start gegaan. Van
uit Nederland werkt onder de vleugels van 
de Wereldraad van Kerken ook de EDCS
bank volgens dit concept. Deze geeft steun 
aan investeringen van ondernemers uit de 
allerarmste bevolkingsgroepen. 
De werkwijze van de Grameen Bank is 
gebaseerd op de gedachte dat ontwikke
lingssamenwerking voor 80 tot 90 procent 
neerkomt op het verrijken van consultan
ts, ontwikkelingswerkers en leveranciers 
uit het Westen en dat het veel beter is de 
armen in staat te stellen op eigen kracht 
hun armoede te bestrijden. Dat dit werkt, 
blijkt uit het gegeven dat 98 procent van de 
verstrekte leningen wordt terugbetaald. 
Het zou goed zijn wanneer Nederland 
dergelijke initiatieven zou ondersteunen. 

AFRIKA 
Een groot probleem is dat de Nederlandse 

ontwikkelingshulp over een te groot aantal 
landen en regio's versnipperd is, te weten 
meer dan vijftig. Alleen al daardoor blijft de 
kennis over de landen waarmee een ont
wikkelingsrelatie wordt onderhouden op
pervlakkig. De Nationale Adviesraad voor 
Ontwikkelingssamenwerking adviseert de 
regering dan ook het aantal concentratie
landen terug te brengen tot een stuk of tien 
van de armste landen. Daarnaast zou ons 
land sectorhulp aan ten hoogste vijftien 
andere landen moeten bieden. Dit lijkt een 
zinnig voorstel om de ontwikkelingsinspan
ning beter te stroomlijnen en de kwaliteit 
te verbeteren. 
Gezien de huizenhoge problemen in Afrika 
en Oost-Europa ontkomt West-Europa er 
niet aan haar beleid meer op deze regio's te 
concentreren. Daar is alleen al een veilig
heidsbelang mee gemoeid: de instabiliteit in 
deze werelddelen zal uiteindelijk gevolgen 
hebben voor de veiligheid hier. 
Zij die sceptisch zijn over de zin van het 
verstrekken van ontwikkelingshulp, vinden 
echter in Afrika een schat aan argumenten 
om hun twijfels mee te voeden. Immers, 40 
procent van alle mondiale steun gaat naar 
dit continent (in 1970 was dit nog 17 
procent} - en zie hoe het eruit ziet. De 
armoede neemt er nog altijd toe, de ge
zondheidszorg en het onderwijs gaan ach
teruit en één op de drie vluchtelingen op 
aarde is Afrikaan. We weten niet hoe het er 
met Afrika voor had gestaan als er helemaal 
geen geld van buiten was gekomen (voor 
veel landen daar is ontwikkelingsgeld een 
belangrijke bron van inkomsten), maar ze-

een echt beleid in 
plaats van de nadruk 

op a-politieke 
ontwikkelings

samenwerking 

ker is dat Afrikaanse landen meer nodig 
hebben dan hulpprojecten om de samenle
ving draaiend te krijgen. 
Sterker nog, te veel 'hulp' kan juist verlam
mend werken en ertoe leiden dat een 
algehele lethargie zich van de mensen 
meester maakt. Dan wordt dus juist het 
tegenovergestelde bereikt van wat de be
doeling was, namelijk mensen helpen zich
zelf te helpen. Een extreem voorbeeld 
daarvan beschreef Elsevier op 29 oktober 
1994 in een reportage aan de vooravond 
van de verkiezingen in Mozambique. De 
destabilisatie van het bestuur door het 
vanuit het Westen gesteunde, jarenlange 
gewapende verzet van Renamo heeft de 
staat dusdanig verzwakt, dat de Verenigde 
Naties uiteindelijk het bestuur van het land 
hebben overgenomen. Het economisch 
beleid wordt door de Wereldbank en het 
IMF bepaald (met een nationale begroting 
die voor 70 procent door donoren gevoed 
wordt, heeft de regering weinig keuze) . En 
ook de wederopbouw is vrijwel volledig in 
handen van buitenlandse hulporganisaties. 
Volgens de verslaggever maakte de hoofd
stad Maputo de indruk te zijn getroffen 
door een aardbeving tijdens een al jarenlan
ge staking van de vuilophaaldienst en heer
sten op het slecht toegankelijke platteland 
middeleeuwse toestanden. 
De psychologe Teixeira signaleert in dit
zelfde artikel dat de huidige westerse domi
nantie de nekslag heeft toegediend aan het 
Mozambikaanse gevoel van eigenwaarde. 
'Mensen zien dat alles van die internationa
le donoren komt. Onze regering heeft geen 
geld en geen macht, en wacht alleen nog 
maar af. De afhankelijkheid is enorm, en 
maakt nu deel uit van onze mentaliteit: je 
bedelt of je wacht tot de buitenlanders het 
voor je doen. Begin jaren tachtig maakten 
de mensen de straten hier zelf gewoon 
schoon. Kijk nu eens.' 
Maar ook zonder een dergelijke intensieve 
westerse bemoeienis is de situatie in veel 
andere Afrikaanse landen nauwelijks gun
stiger te noemen. De voormalige Senegale
se directeur-generaal van de Unesco, 
M'Bow: 'We zien een explosieve situatie in 
het merendeel van de Afrikaanse landen. 
Als de jeugd geen sociaal perspectief krijgt 
en het onderwijs op dit peil blijft, de urba-
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nisatie zich voortzet en het platteland blijft 
leeglopen, voorzie ik explosies in de geür
baniseerde zones' (Eisevier, 16 juli 1994). 

BURGERZIN 
Wat Afrika in de ogen van veel deskundigen 

mist, is 'burgerzin'; een gevolg van het 
volstrekte falen van de staatsvorming in 
Afrika. Daarnaast ontbreekt een maat
schappelijke middenklasse die als drager 
van de natiestaat kan dienen. Het platte
land, waar van oudsher verreweg de mees
te Afrikanen leven, is politiek en econo
misch verwaarloosd waardoor de bewo
ners zich in hun traditionele etnische ver
banden terugtrekken. Geschoolde am
bachtslieden zijn nooit gevormd, handels
geest wordt in de kiem gesmoord. De 
Amerikaanse publicist William Pfaff: 'Om 
een moderne maatschappij en economie 
op te bouwen, heeft Afrika een burgerlijke 
samenleving nodig. Die kan alleen maar 
voortkomen uit jarenlange ontwikkeling' 
(Eisevier, 16 juli 1994). Voorts zou de land
bouwproduktie snel meer prioriteit moe
ten krijgen, zodat er weer een boterham 
buiten de stad gesmeerd kan worden en de 
afhankelijkheid van voedselimporten af
neemt. 
Ook zouden de onderlinge grenzen in 
Afrika meer geopend moeten worden, 
zodat er op regionale schaal handel gedre
ven kan worden. Stephen Ellis, directeur 
van het Afrika Studiecentrum in Leiden: 
'Vele delen van Afrika's atlantische kust 
vervallen in een pre-koloniaal soort han
delseconomie, waarin een stedenkrans 
langs de kust de brandpunten van de in- en 
uitvoerhandel weerspiegelt. Het gaat hier 
om centra van politieke en commerciële 
macht, waarvan de tentakels het binnen
land ongelijkmatig bestrijken [en] die wel
vaart afromen van verafgelegen gebieden 
zonder rekening te houden met formele 
nationale grenzen' (Internationale Speàa
tor, oktober 1994). Eli is adviseert westerse 
landen dringend 'een echt beleid voor Afri
ka te ontwikkelen in plaats van de a-politie
ke nadruk op ontwikkelingssamenwer
king'. 
De contouren van zo'n veelomvattend 
beleid voor Afrika laten zich echter niet 
gemakkelijk schetsen. Schuldverlichting en 
het verruimen van de handelsmogelijkhe
den moeten in elk geval vooropstaan. Dat 
geeft de economie lucht. Maar daarmee 
kunnen de bewoners van het platteland en 
de sloppenwijken nog niet voldoende op 
adem komen. Zij hebben behoefte aan 
werk, voedsel, gezondheidszorg, schoon 
drinkwater, onderwijs, bescherming en 
veiligheid. Buitenlandse projecthulp kan 
helpen dat te realiseren, maar beter is het 
als de Afrikaanse overheden zelf die taken 



op zich nemen. De staat moet worden 
verstevigd en gezag gaan krijgen in de 
samenleving, zodat het voorgenomen be
leid ook uitgevoerd kan worden. Dat bete
kent dat de democratie van de grond af 
moet worden opgebouwd. Ook daarvoor 
is onderwijs nodig, zodat voldoende eigen 
kader wordt opgeleid. 
Alleen dan kunnen etnische loyaliteiten 
geleidelijk naar de achtergrond verdwijnen 
en kan er werkelijk sprake zijn van nation 
building. Het Nederlandse ministerie van 
Justitie zou in dit kader kunnen helpen de 
rechterlijke macht op te bouwen, in landen 
waar deze geheel of gedeeltelijk ontbreekt. 
Interessant is ook de suggestie het Project 
Uitzending Managers te verbreden tot 
oud-ambtenaren en bestuurskundigen, die 
kunnen meehelpen bij het opzetten van een 
goed functionerend overheidsapparaat. 
Tot slot benadrukt de al genoemde Louk 
de la Rive Box het grote belang van cultu
rele samenwerking (onze Wereld, januari 

1995). Die zou bijvoorbeeld gestalte kun
nen krijgen in de uitwisseling van kunste
naars en andere cultuurdragers. Dat is juist 
nu om twee redenen belangrijk: in deze tijd 
waarin de zuiverheid van culturen en natio
naliteiten zo sterk wordt benadrukt, is het 
goed ons meer bewust te zijn van de 
diversiteit aan culturen, ook binnen onze 
Nederlandse samenleving. Bovendien legt 
culturele samenwerking de loper uit voor 
andere vormen van samenwerking, zoals 
politieke en economische. 'Culturele sa
menwerking is als het ware een vooron
derzoek, nodig om andere vormen van 
internationale samenwerking aan te kun
nen gaan', aldus De La Rive Box. Ook voor 
de staatssecretaris van cultuur ligt er dus 
een belangrijke uitdaging om zijn visie op de 
herijking van het Nederlands buitenlands 
oe\eid te geven. ~ 

T1m Verhoefis medewerker van de Tweede

Kamerfractie van GroenLinks 

Deze tekst maakt onderdeel uit van de nota 
'De cijfers voorbij; discussiebijdrage over de 

herijking van het buitenlands beleid'. De nota is 
een co-produktie van het wetenschappelijk bu
reau en de Kamerfractie. 

De nieuwe discussie schijnt te worden hoe 
referenda zich verhouden tot de democra
t ie: wanneer zijn burgers bevoegd om over 
welke onderwerpen te stemmen? In welk 
stadium van behandeling komt een voorstel 
in aanmerking om onderwerp van een 
volksstemming te worden (moet het plan al 
'af zijn of moet het juist in een vroeg sta
dium in stemming worden gebracht), wat 
mag de reikwijdte zijn van zulke voorstellen 
(mogen bewoners van de ene stad stem
men over iets dat ook bewoners van ande
re steden aangaat), lenen landelijke onder
werpen zich voor een referendum, en der
gelijke. 
In de Tweede Kamer gaan nu stemmen op 
om bij wet te regelen dat gemeentes over 
bepaalde zaken geen referenda mogen or
ganiseren. En de WD wil het aantal wets
ontwerpen waarover de burgers zich bij 
een landelijk referendum zouden mogen 
uitspreken, sterk inperken. 'Als het zo 
moet', zei nota bene iemand van D66 over 
het Amsterdamse en Rotterdamse referen
dum, 'komt er geen gemeentelijke of pro
vinciale herindeling meer van de grond.' 
Nu waren het sowieso niet de gemeentes 
die de referenda hadden bedacht de stem
mingen waren het gevolg van burgerinitia
tieven en zowel Amsterdam als Rotterdam 
was daar doodongelukkig mee. Bovendien 
maken de politici zich nu wel zo druk over 
de voor- en nadelen van een volksraadple
ging, maar vooral omdat in beide referenda 
hun plannen verworpen zijn. A ls de bewo
ners van Amsterdam en Rotterdam hun 
instemming hadden betuigd, waren de be
stuurders venmoedelijk aanzienlijk beter te 
spreken geweest over deze aanvulling op 
het democratisch instrumentarium. In plaats 
van te pruilen of te schrikken, hadden ze 
zich dan kunnen verheugen over de brede 
en levendige discussies in beide steden; ze 
hadden kunnen constateren dat de op
komst groter was dan bij verkiezingen voor 
de Provinciale Staten; ze hadden bovenal 
fideel kunnen zijn en als grote mensen hun 
verlies kunnen dragen. 
Dat deden ze niet. Ik heb dan ook heel an
dere lessen getrokken uit de afgelopen twee 
referenda dan zij. Dat erg weinig politici 
democratisch zijn, bijvoorbeeld. Stemmin
gen zijn kennelijk leuk zolang het volk het 
met ze eens is, maar tegenstemmende bur
gers zijn wel héél lastig - daar gaan de 
mooie plannetjes. Ook dachten blijkbaar 
veel polit ici dat niemand ooit had opge
merkt hoe tegenstrijdig hun verklaringen en 
toelichtingen waren. Blindelings vertrouw
den ze erop dat de kiezers de kleren der 
politici zouden blijven prijzen en niet zou
den opmerken dat de mot erin zat, de 
mouw verkeerd in het lijfje was gezet , de 
kleuren vloekten en de maat verkeerd was. 
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Dàt nu vi nd ik het meest shockerend aan 
de hele post-referendumdiscussie: dat politi
ci kennelij k denken dat ze verkopers zijn en 
dat wij, de kiezers, dom zijn dan wel te 
paaien met een flippo. Een fl inke reclame
campagne moest volstaan, hadden ze be
dacht, onder het motto: 'Onze plannen -
goed voor u. U weet wel waarom.' 'We 
hebben ons beleid niet goed genoeg aan de 
bevolking uitgelegd', zeggen sommige politici 
nu. Wat klinkt als een halve schuldbekente
nis, maar feitel ijk diezelfde kiezers bestem
pelt tot schoolkindjes met magere zesmin
nen, brugpiepers die slechts met de grootst 
mogelijke inspanning van de kant van het
uiteraard zeer bekwame - docentencorps 
de basiscursus democratie met een diplo
maatje kunnen afronden. Ze hadden niet 
door hóe dom de kiezers waren, dat zeg
gen ze eigenlijk. 
En dat de meeste politici het een domme 
beslissing vonden, was evident. Verschillen
de stadsbestuurders en raadsleden mijmer
den hardop voor zich uit dat de bewoners 
van Amsterdam en Rotterdam de plannen 
voor de stadsprovincies 'waarschijn lijk op 
emotionele gronden' hadden verworpen. 
En dat dat niet goed was, zeiden ze erbij: je 
hoorde ze de redenering uitproberen dat 
die veronderstelde emotionaliteit een goede 
reden zou zijn om de toch tamelijk verplet
terende uitslag met een schepje zout te ne
men. Ach nu ja, de mensen waren wel te
gen, maar dat was emotionéél. Dus dan telt 
het niet. Eigenlijk. 
'O p emotionele gronden'. Da's net zoiets 
als de huisarts en de specialist die ten einde 
raad zijn, want ze weten niet waar je last 
van hebt , maar er is duidelijk wel iets aan de 
hand; en uit moedeloosheid of argwaan 
vallen ze terug op hun laatste redmiddel: 
'Heeft u soms last van stress?' Een vraag die 
ze je nooit zu llen stellen wanneer hen hel
der is door welke kwaal je wordt geteisterd. 
Hoe vaak spelen emotionele gronden niet 
mee bij steun voor plannen waarvan politici 
wèl geporteerd zijn? Sterker: doet niet vrij
wel elke partij in verkiezingstijd juist haar 
uiterste best om die emot ies te mobiliseren 
en ten eigen bate aan te wenden? Weet 
een politicus ooit op welke gronden een 
kiezer hem of haar steunt? 

Misschien dienen politici te accepteren dat 
ze in een democratie een nederlaag kunnen 
lijden. En moeten ze zichzelf eens een oor 
laten aannaaien in plaats van dat de kiezers 
te doen. Want hun t oonhoogte verraadt 
doofheid. 

Karln Spalnk 
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De overheid als alleskunner heeft afgedaan. Van de weeromstuit overheersen nu de 

visies waarin de calculerende burgers het allemaal wel zelf uitzoeken. De valkuil van het 

vrijblijvende individualisme gaapt voor onze voeten. Juist links is het echter aan zichzelf 

verplicht te zoeken naar nieuwe maatschappelijke verbanden. Een essay over het 

republikeinisme als inspiratiebron voor progressieve politiek. 

Maarten van Poelgeest 

Een links 
antwoord op de 
calculerende 
burger 

Najaar 1991. Het congres van Groenlinks discussieert over het 
manifest GroenLinks, een plaatsbepaling. Veel sprekers nagelen het 
concept van een 'libertaire staat' aan de schandpaal. Een knieval 
voor het oprukkende marktden ken, zo wordt geoordeeld. En tot 
mijn stomme verbazing omarmt de meerderheid van het congres 
de dubbelzinnige formulering dat Groenlinks kiest voor een 'op 
globaal niveau gestuurde planeconomie met marktelementen'. 
Mei 1995. Het laatste nummer van het blad Politiek & Cultuur valt 
in mijn bus. In het kader van het thema 'De nieuwe weg van links' 
wemelt het van de bijdragen waarin afstand wordt genomen van de 
oude verwachtingen over de overheid als alleskunner. Veel verder 
dan deze biecht komen de meeste auteurs echter niet. En zo wordt 
de prikkelende vraag naar een nieuwe toekomst voor progressieve 
politiek door de protestgeneratie weer eens gebruikt om met 
zichzelf in het reine te komen. Vernieuwing als dekmantel voor 
verwerking. Wie het boekAl/es moest anders er nog eens op naslaat, 
weet dat anderen de schrijvers in Politiek & Cultuur voorgingen in 
deze litanie van zelfbeklag. 
Mij irriteren dergelijke mea culpa's in toenemende mate. Ik vind het 

ondertussen wel welletjes om het etatisme van links steeds weer 
in de beklaagdenbank te zetten. Niet dat het etatisme die plaats niet 
verdient, maar het brengt ons niet veel verder. Politiek is nu 
eenmaal geen luchtballon: het overboord zetten van ballast bete
kent nog niet automatisch dat men omhooggaat. Sterker nog, deze 
noeste arbeid, het met grote gebaren overboord kieperen van 
verouderde ballast, is vaak een fraai excuus om zich niet te hoeven 
wijden aan een veel moeilijker taak: het doen van speelse verken
ningen, die kunnen leiden tot een stevig fundament onder een 
aantrekkelijk en wervend politiek program. 
Bovendien stoort me aan deze zelfkritieken, dat men vaak de 
verkeerde argumenten aandraagt om voortaan maar af te zien van 
etatistische aspiraties. Het lijkt wel alsof men geconfronteerd 
wordt met een soort natuurverschijnsel, waar men zich na veel 
tegenstribbelen dan toch maar bij neerlegt. Inderdaad, zo klinkt het 
dan, de samenleving is een stuk complexer geworden en dus 
moeilijker te sturen. Alsof diezelfde samenleving twintig jaar 
geleden nog wèl eenvoudig, transparant en kenbaar was. 
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Politiek is geen luchtballon: het 
overboord zetten van ballast 

Het etatisme is sterk verbonden met de pretentie van het kennen 
van de samenleving. Wie achter de schijnbaar verwarrende werke
lijkheid van alledag de ware aard der dingen kan ontdekken en deze 
kan plaatsen in een historisch perspectief, heeft de sleutel in handen 
om richting te kunnen geven aan toekomstige ontwikkelingen. Het 
overheidsingrijpen is dan niet langer een willekeurige actie, maar 
een rationele handeling die een welomschreven doel dient. De 
claim op waarheid, op het juiste inzicht in de aard der dingen, is dus 
essentieel voor het etatisme. 
Daarmee stuiten we op het eerste manco van deze visie. In de 
wetenschapsfilosofie is het absolute onderscheid tussen enerzijds 
het kennende subject en anderzijds het object van onderzoek als 
verzameling van te ontdekken universele regels en verbanden 
allang geproblematiseerd. De 'Kuhniaanse wending'- kennis is per 
definitie intersubjectief - heeft de standaard-wetenschappelijke 
methode al in diskrediet gebracht. Het postmodernisme heeft deze 
kritiek geradicaliseerd. De aanspraak op objectieve kennis is niet 
alleen een theoretische luchtspiegeling, maar bij uitstek een instru
ment van geweld en uitsluiting. Waarheidsaanspraken met betrek
king tot het ontsluiten van een ware werkelijkheid of het blootleg
gen van het diepste zelf als hoogste morele autoriteit, zijn volgens 
postmodernisten niets anders dan voertuigen van machtsuitoefe
ning. 
Een blik op het marxisme kan dit illustreren. In progressieve kring 
waren marxistische noties een belangrijke bron van rechtvaardi
ging voor het overheidsingrijpen. Het marxisme is enerzijds te 
beschouwen als een verzameling van normatieve uitgangspunten, 
en anderzijds als een wetenschappelijke theorie die pretendeert de 
gang van de geschiedenis te begrijpen en zelfs te kunnen voorspel
len. In de marxistische zienswijze zijn bepaalde maatschappelijke 
ontwikkelingen niet alleen wenselijk, maar ook onvermijdelijk: een 
wetenschappelijke analyse wijst dat 'objectief uit. Wie hier niet aan 
wil, heeft een vals bewustzijn of streeft een ander klassebelang na 
dan dat van het proletariaat. Juist deze redenering onderstreept 
pijnlijk duidelijk hetgelijk van de postmodernisten. De marxistische 
waarheidsaanspraken blijken in dienst te staan van het opleggen van 
de eigen opvattingen aan anderen. 

Gaat het etatisme dus allereerst mank aan de pretentie de 
samenleving objectief te kunnen doorgronden, een tweede reden 
om met dit denken te breken heeft betrekking op het overheidsin
grijpen zelf. Michel Foucault beschreef in enkele studies over 
instituties van de moderne staat (het gevangeniswezen, de school, 
de psychiatrische inrichting) hoe deze instellingen, die veronder
steld worden dienstbaar te zijn aan de Verlichtingsidealen, mensen 
juist disciplineren en normaliseren. 
Volgens Jürgen Habermas wordt de leefwereld van mensen in 
toenemende mate 'gekoloniseerd' door de markt èn door de 
overheid. Niet de karakters, normen en wensen van burgers zijn 
bepalend voor de inrichting van de instituties van de markt en de 
overheid, maar de standaardprocedures die verondersteld worden 
dienstig te zijn aan de efficiency en het voortbestaan van deze 
instituties. Voor communicatief handelen, dat wil zeggen handelen 
gericht op onderling begrip tussen burgers, is steeds minder plaats. 
De twee hierboven genoemde redenen waren vaak echter niet de 
redenen die de terugtocht van de progressieve politiek hebben 
begeleid. Eerder klonk het: 'Natuurlijk, de overheid kan veel 
minder, maar dat neemt niet weg dat ze soms nog wel nodig is.' Dit 
gebrek aan een nieuwe, coherente visie op de rol van de overheid 
drukt het progressieve denken al vijftien jaar in het defensief. Het 
reduceert progressieve politiek tot een soort ethisch amendement 
op het primaat van de markt: toch nog een beetje maatschappelijke 

betekent nog niet automatisch dat 
men omhooggaat 

sturing om de ergste uitwassen van de vrije-markteconomie te 
bestrijden, toch nog een beetje planeconomie naast de markt. Een 
helder program levert dat niet op. 

Een verkeerssituatie. De progressieve politicus zit in de auto 
(vergeef me de beeldspraak) en staat vertwijfeld stil op een 
kruispunt. Hij had rechtdoor gewild, maar strandt op een verkeers
bord dat een aantal oude bekenden heeft opgericht: het bord 
waarschuwt dat de straat doodloopt. Bij de afslag naar rechts 
wenken enkele andere mensen met een zelfvoldane grijns op het 
gezicht. Hulpzoekend kijkt de automobilist naar zijn oude strijd
makkers. Een van hen maakt zich los uit de groep en loopt naar de 
auto. De progressieve politicus draait hoopvol zijn raampje open. 
Tot zijn teleurstelling begint zijn oude kameraad omstandig uit te 
leggen dat geen enkele weg naar het beloofde land leidt. Utopia 
bestaat niet. 'Everything goes', zo luidt het finale oordeel van zijn 
oude kennis, die hem aanraadt hun voorbeeld te volgen: uitstappen 
en gelaten wachten op de dingen die komen gaan. 
Wat te doen? Rechtdoor rijden heeft geen zin. Wie dat doet, kan 
over vijf jaar in het laatste nummer van weer een ander strijdbaar 
blad zijn spijt betuigen. Het liefst was de progressieve automobilist 
linksaf geslagen, maar links van hem lijkt geen begaanbare weg in de 
bush te bespeuren. Hier bijt de postmodernistische kritiek in haar 
eigen staart. Elk alternatief wordt genadeloos gebrandmerkt als 
weer een nieuwe poging de eigen opvattingen aan anderen op te 
leggen. In een interview gaf Michel Foucault dit ook ruiterlijk toe. 
Hij zei: 'Om redenen die in wezen mijn politieke keuze in de 
breedste zin van het woord aangaan, wil ik absoluut niet behoren 
tot degenen die oplossingen voorschrijven. Ik beweer dat de taak 
van de intellectueel er tegenwoordig niet in bestaat wetten uit te 
vaardigen, oplossingen voor te stellen, te profeteren, omdat hij 
daarmee slechts zou bijdragen tot het beter functioneren van een 
machtssituatie die naar mijn mening juist gekritiseerd moet wor
den. ( ... ) Ik bedank ervoor wetten te maken.' 
De meeste mensen vallen voor de verleiding naar rechts af te slaan. 
Ze gaan ijverig meepraten over de effectiviteit van verschillende 
overheidsmaatregelen - de invalshoek die onder invloed van het 
liberalisme zo centraal staat in het huidige debat over de rol van de 
overheid. Daarbij realiseren ze zich niet dat in die discussie 
geruisloos twee vooronderstellingen worden geaccepteerd. Im
mers, de pretentie om de effectiviteit van overheidsmaatregelen te 
kunnen beoordelen en voorspellen, is gebaseerd op de aannames 
dat men kan weten op basis waarvan burgers handelen en dat men 
dit bovendien op een waarheidsgetrouwe manier in beeld kan 
brengen. 
Wat de eerste vooronderstelling betreft, de voorspelbaarheid van 
het gedrag van burgers, is in het liberale gedachtengoed het idee 
allesoverheersend dat burgers calculerende, rationeel handelende 
individuen zijn die in de privé-sfeer vrijelijk hun voorkeuren 
bepalen. Daarbij ontbreekt echter het aspect dat burgers ook 
participeren in het publieke debat en mede gestalte proberen te 
geven aan de collectieve verantwoordelijkheid van een samenle
ving. 
De tweede vooronderstelling, dat men beschikt over een definitief 
inzicht in de aard der dingen op basis waarvan gedragseffecten, 
werkloosheidscijfers en economische ontwikkelingen voorspeld 
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Steeds weer misbruikt de 

kunnen worden, snijdt al even weinig hout. In het liberale politieke 
denken staat de waarheid blijkbaar nog op haar ongenaakbare 
voetstuk, ondanks de daarop geformuleerde kritieken in het 
wetenschapsdebat. Het postmodernisme mag dan een ontnuchte
rend effect hebben gehad op de heUsprofetieën van links, het edele 
ambacht van het verzamelen van data, het construeren van 
'objectieve' kennis en het doen van kloeke voorspellingen over de 
maatschappelijke ontwikkeling heeft elders nog nauwelijks aan 
kracht ingeboet. 

En dus aarzelt de progressieve politicus nog steeds op zijn 
kruispunt. Hij wil niet rechtdoor en niet rechtsaf, en links lijkt er 
niets te zien. Toch, wie goed kijkt in de bush links van de weg, kan 
het begin van een hobbelig zandpad ontwaren. De wegwijzer die 
Richard Rorty in de grond heeft geslagen, met name in zijn boek 
Contingentie, ironie en solidariteit, lijkt mij een goed startpunt van een 
linkse expeditie. 
Bij Rorty staat taal voorop. Taal bemiddelt tussen mensen en is een 
van de belangrijkste gereedschappen die het samenleven mogelijk 
maken. Een systeem van begrippen, dat mensen kunnen aanwenden 
om praktische problemen te duiden en op te lossen of om 
uitdrukking te geven aan hun overtuigingen en gevoelens, noemt 
Rorty een vocabulaire. Verschillende vocabulaires kunnen naast 
elkaar bestaan. Er is geen gezaghebbende instantie die, op basis van 
een definitief inzicht in het wezen der dingen, kan beslissen welk 
vocabulaire het meest adequaat is. Er zijn alleen maar opinies en 
argumenten die we als geldig accepteren, omdat we ze plausibel 
vinden in het licht van alle andere dingen die we van de wereld 
weten. Doorslaggevend voor het gebruik van een bepaald vocabu
laire is dus de praktische bruikbaarheid in een gegeven situatie. 
Waarheidsaanspraken zijn daarmee irrelevant in de visie van Rorty. 
Vocabulaires zijn niet statisch. Wanneer zich een situatie voordoet 
waarin geen van de bestaande vocabulaires bruikbaar is, zullen 
nieuwe begrippen hun intrede doen: metaforen. Een metafoor 
heeft, wanneer ze voor de eerste keer wordt gebruikt, geen 
letterlijke betekenis in een bestaand vocabulaire. Wanneer dat wel 
zo zou zijn, dan zouden we die letterlijke betekenis wel hebben 
gehanteerd, omdat deze voor andere partijen bekend is en dus 
beter voldoet aan haar doel. 
Het gebruik van metaforen verandert een vocabulaire. Dit veran
deringsproces is volgens Rorty niet cumulatief, in de zin dat we ons 
begrippenapparaat voortdurend op een hoger plan zouden bren
gen waardoor we 'de waarheid' steeds dichter naderen. De 
waarheid is immers niet iets dat gevonden kan worden, maar iets 
dat steeds weer opnieuw geconstrueerd wordt. Ook kan niet 
geclaimd worden inzicht te hebben in grootheden, die het proces 
van verandering van vocabulaires sturen. Zo'n claim zou zich 
immers ook uitdrukken in taal, in een vocabulaire, en er is niets dat 
ons de zekerheid kan verschaffen dat dit vocabulaire de ware aard 
der dingen representeert. Kortom, het proces van verandering van 
vocabulaires is volgens Rorty toevallig (contingent), net als de 
evolutie. Ook dat was een aaneenschakeling van losse gebeurtenis
sen, waarbij van de aanvang af geenszins vaststond dat er zoiets zou 
entstaan als de menselijke soort. 
Wie bovenstaande redenering volgt, kan nog steeds claimen dat de 
menselijke geest, het diepste zelf, wel constant is. Met een beroep 
op Nietzsche en Freud argumenteert Rorty echter dat ook het zelf 
door en door contingent is. Elk mens is dagelijks bezig zichzelf 
steeds opnieuw te ontwerpen. ledereen ontwikkelt een eigen 
1dioom en probeert zo zichzelf te definiëren als uniek en dus 
1utonoom. Het proces van zelfcreatie kent geen eindpunt. De 
dood zal altijd het bereiken van het eindstation onmogelijk maken. 
Freud laat zien dat gedrag dat niet binnen het gangbare past, 

protestgeneratie het linkse debat 
om met zichzelf in het reine te 

komen 

herleidbaar is tot de individuele, zeer toevallige geschiedenis van de 
persoon in kwestie. Rorty waarschuwt ervoor om de wijze waarop 
Freud verschijnselen en gedragingen herleidt tot iemands persoon
lijke en toevallige geschiedenis, universele geldigheid toe te dichten. 
Bij de ene persoon kan een eerdere gebeurtenis in zijn leven een 
verklaring vormen voor het gedrag nu, bij een ander persoon hoeft 
zo'n zelfde ervaring nog niet tot hetzelfde gedrag te leiden. 

Wat is nu de politieke relevantie van het betoog van Rorty? Ten 
eerste zijn universele morele oordelen in zijn visie niet mogelijk. 
Morele oordelen van mensen zijn nauw verweven met hun 
persoonlijke geschiedenis. Het proces van zelfcreatie is ten princi
pale een privé-project, dat bovendien nooit af is. Daarom kan 
iemand aan zijn eigen morele oordelen nooit de claim van algemene 
geldigheid verbinden. 
Ten tweede ziet Rorty de belofte van de Verlichting, dat een 
samenleving denkbaar is waarin persoonlijk geluk voor een ieder 
samenvalt met een bepaalde maatschappijconstellatie, als een 
droom. Er bestaat niet iets gemeenschappelijks, dat wij met z'n allen 
delen en dat de basis kan vormen voor het ontwerp van een ideale 
samenleving. Het zelf is contingent en wordt gevormd in contex
ten, die op hun beurt ook weer contingent zijn. Bovendien is er 
geen van hogerhand gegeven vocabulaire voorhanden om het 
gemeenschappelijke te beschrijven. 
Bovenstaande conclusies betekenen echter nog niet dat we uitko
men bij een postmodernistisch nihilisme. Weliswaar kunnen we 
morele oordelen niet opleggen met een beroep op inzicht in de 
wezenlijke aard der dingen, maar we kunnen er wel over discussië
ren. De argumentatie voor de juistheid van onze eigen oordelen 
ontlenen we dan niet langer aan anonieme zaken als God, De 
Geschiedenis, Het Zelf of Het Zijn, maar aan onze persoonlijke 
belevenissen en overpeinzingen. Met andere woorden, we kunnen 
niet meer formuleren waar we naartoe gaan, maar wel waar we 
vandaan komen. De enige hoop voor menselijkheid is volgens 
Rorty onderling begrip voor elkaars geschiedenissen. Dit begrip 
stelt ons in staat de pijn van anderen te voelen. Zolang we de ander 
als een mens zien, zo luidt in dit opzicht het cultuuroptimisme van 
Rorty, zullen we bereid zijn ons in te spannen om die pijn te 
verminderen. 
Daarmee is ook het doel van publieke discussies anders gedefini
eerd. Rorty ziet niets in debatten over de ideale vormgeving van 
collectieve instituties, omdat deze gebaseerd zijn op waarheidsaan
spraken die in zijn visie uit den boze zijn. Volgens hem moet de mate 
waarin onze samenleving het mogelijk maakt menselijk lijden onder 
de aandacht te brengen en te delen, de inzet van het publieke debat 
zijn. De opdracht aan het bestuur, aan de politiek, aan de literatuur, 
is het steeds weer vergroten van de gevoeligheid van de samenle
ving voor menselijk lijden. Pas als menselijk lijden gelocaliseerd kan 
worden, kan het immers bestreden worden. 
Bij dit bestrijden van pijn, dat eveneens een belangrijke taak van het 
bestuur is, ligt geenszins van tevoren vast welke methode de beste 
is. De praktijk moet dat uitwijzen. Ideologische oogklepperij van 
welke aard dan ook vermindert onze gevoeligheid voor signalen dat 
we het bij het verkeerde eind hebben. Besturen is dan ook niet het 
ontwerpen van ideale oplossingen aan de tekentafel, maar altijd een 
kwestie van experimenteren en proberen. 
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Bij Rorty is niet alleen het bestrijden van menselijk lijden een taak 
van de politiek en het bestuur, maar juist het vergroten van de 
gevoeligheid van onze samenleving voor allerlei vormen van 
menselijk lijden. Daarbij is een sleutelrol weggelegd voor het 
maatschappelijk debat, waarin mensen hun morele oordelen uit
wisselen en bijstellen op basis van respect voor elkaars persoon
lijke geschiedenissen. Op dit punt sluit Rorty's denken nauw aan bij 
het republikeinisme en het accent dat deze denkrichting legt op de 
rol van het individu in publieke discussies. 
Het republikeinisme ziet burgers als actieve leden van een politieke 
gemeenschap. Iemands identiteit wordt gevormd in openbare 
discussies over de belangen van de gemeenschap. Niet het privé
domein is het rijk der vrijheid, maar het publieke domein waar 
burgers door de omgang met anderen hun voorkeuren, waarden 
en normen ontwikkelen. Van de overheid wordt verwacht dat het 
publieke domein voor een iedertoegankelijk is en dat een ieder een 
gelijkwaardige invloed kan uitoefenen op de wijze waarop verschil
lende kwesties aan de orde worden gesteld. Van burgers wordt 
verwacht dat zij zich in publieke discussies niet alleen rekenschap 
geven van particuliere belangen, maar ook van het algemeen belang. 
Anders dan het liberalisme beschouwt het republikeinisme burgers 
dus niet als individuen die in de afgesloten privé-sfeer hun voorkeu
ren bepalen en louter op basis van eigenbelang in het openbaar 
handelen. In het republikeinse denken ontlenen burgers hun 
identiteit juist aan de omgang met anderen. De motor in het proces 
van zelfcreatie is het kennis nemen en verwerken van andermans 
ervaringen en handelingen. Als wij burgers op die manier opvatten, 
dan kunnen we er ook van uitgaan dat de voedingsbodem om pijn 
te delen aanwezig is. Het dwingt ons vervolgens om zoveel mogelijk 
publieke plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten een veilige plek 
te geven in onze samenleving. Het begrip publieke plaats moet 
overigens niet al te letterlijk worden opgevat. Literatuur, instellin
gen voor hoger onderwijs, de organisatie van de vrije tijd, het valt 
er allemaal onder. 
Het grote winstpunt van het republikeinisme is dat het breekt met 
het streven naar gesloten wereldbeelden en utopische fantasieën 
als definitieve remedie voor alle kwalen. Daarmee zie ik deze 
denkrichting als een belangrijke nieuwe inspiratiebron voor pro
gressieve politiek. Maar welke praktische vormen moeten we ons 
erbij voorstellen? Rorty somt enkele zaken op wanneer hij het 
heeft over 'vrije discussies' tussen individuele burgers: 'Het soort 
discussies dat bestaat wanneer de pers, de justitie, de verkiezingen 
en de universiteit vrij zijn, sociale mobiliteit frequent en snel is, 
alfabetisme universeel, hoger onderwijs algemeen, en vrede en 
welvaart de vrije tijd mogelijk gemaakt hebben die nodig is om te 
luisteren naar veel verschillende mensen en om na te denken over 
wat zij zeggen.' 
Deze opsomming is mij te veel een open deur. Meer houvast biedt 
de formulering van ldo de Haan in zijn boek Staatsbeheer en 
zelfbestuur: 'Het democratisch karakter van politieke debatten is 
pas gewaarborgd, als niet slechts een ieder gelijkelijk kan deelne
men aan het bediscussiëren van een bepaalde kwestie, maar als 
iedereen daarenboven gelijkwaardig invloed kan uitoefenen op het 
verloop van de strijd tussen vocabulaires, waarin verschillende 
kwesties aan de orde kunnen worden gesteld.' 
Maar hoe precies geef je burgers een gelijkwaardige invloed op de 
strijd tussen vocabulaires? Tot dusver ben ik weinig teksten 
tegengekomen waarin dit uitgangspunt verder handen en voeten 
wordt gegeven. Hier ligt dus een schone taak. 

Een vraag die velen misschien op de lippen brandt, is of het 
republikeinse streven niet hopeloos naïef is in een wereld vol 
tegengestelde belangen. Het republikeinisme zou te veel rieken 
naar de a-politieke stijl van D66, zeker als dit streven zo nauw in 
verband wordt gebracht met het pragmatisme van Richard Rorty. 
Ik denk echter dat het in kaart brengen van verschillende belangen 
en van de mechanismen die de strijd hierover beslissen, juist een 
belangrijke bijdrage vormt aan het verhelderen van discussies. Elke 
methode, elke vooronderstelling, elk vocabulaire dat gebruikt 
wordt, moet gezien worden als een stuk gereedschap dat uiteinde
lijk op z'n praktische bruikbaarheid in een gegeven en ten principale 
toevallige context getoetst zal worden. Het gereedschap zal nooit 
een kompas kunnen zijn dat de weg wijst naar een heilzame 
toekomst. 
Wanneer bestuurders en politici op die wijze met het gereedschap 
omspringen, dan kunnen kennis, wetenschap en maatschappijtheo
rieën belangrijke politieke hulpmiddelen blijven. Mocht het gereed
schap echter het primaat claimen, dan liggen geweld en uitsluiting 
op de loer. 

Maarten van Poelgeest is student sociale geografie en medewerker van 
het Kom i tee Zuidelijk Afrika. Voorheen was hij campagneleider van 

GroenLinks 
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Het geijkte feministische protest kon niet uitblijven. Zwarte verf bedekte algauw 

de levensgrote foto onder het brugdek, waarop twee meisjes met de benen in 

spreidstand de wachtenden verlokkend aankeken. Pornografie! Maar is het niet 

eerder een kunstig spel met lichaamstaal? Een beschouwing over het lichaam in 

de kunst met het werk van fotografe lnez van Lamsweerde als aanknopingspunt. 

Klaz:ien Brummel 

Het lichaam 
als speelgoed 

'Er zijn van die gebeurtenissen waardoor 
een vervlogen tijd weer in herinnering 
wordt gebracht', schreef Xandra Schutte in 
1993 naar aanleiding van het vandalistische 
protest van De Schone Waakster. Deze 
actiegroep was een foto van lnez van 
Lamsweerde onder de Hortusbrug in 
Amsterdam met bijtende verf te lijf gegaan. 
De ironische boodschap achter de verlok
kende, wijdbeens gezeten dames kwam bij 
de feministische activisten duidelijk niet aan 
en de fotografe werd met de strijdmiddelen 
uit de jaren zeventig gemaand een toontje 
lager te zingen. 
De tijden zijn echter veranderd en de 
bekladding van het kunstwerk mocht dan 
ook niet op veel sympathie rekenen. Maar 
hoe kwalijk de actie ook was, zij heeft wel 
zinvolle vragen aan de oppervlakte ge
bracht: mag kunst zich bedienen van com
merciële beeldtaal/ En mogen vrouwen op 
een bijna 'pornografische' manier aandacht 
vragen/ 

FOLTERINGEN 
Het uitdagende fotowerk van Van Lams

weerde roept bij uitstek op tot een derge
lijke discussie. Waarbij De Schone Waak
ster niet alleen blijkt te staan in haar poging 
de jaren zeventig als ijkpunt te laten funge
ren. 
In een recent, bijtend commentaar op het 
werk van Van Lamsweerde in De Groene 
Amsterdammer grijpt Ole Bouman op de
zelfde periode terug. De fotografe zou deel 
uitmaken van een 'middeleeuwse' fase in de 
huidige kunstgeschiedenis, omdat zij tot de 
generatie behoort die net oud genoeg is 

om te weten wat het streven naar het 
goede, hogere en schone inhoudt, en net 
jong genoeg om de bus naar cyberspace 
niet te hoeven missen. Dit naar aanleiding 
van Van Lamsweerdes paintbox-foto's, 
waarop subtiel gemanipuleerde lichamen 
staan afgebeeld. De jaren zeventig doemen 
op, wanneer Bouman de performancekun
stenaars uit die periode vergelijkt met Van 
Lamsweerde. Het fysieke geweld dat per
formancekunstenaars zich in de jaren ze
ventig aandeden, zou door de 'geknipte en 
geplakte' lichamen van Van Lamsweerde 
vele malen worden overtroffen. 
Dat laatste is maar de vraag. Te betwijfelen 
valt of het fictieve, esthetische geweld van 
de foto's van Van Lamsweerde het echte 
geweld van de voormalige performance
kunstenaars in de schaduw kan stellen. 
Maar toch is de vergelijking interessant. Ze 
biedt de gelegenheid te onderzoeken of de 
presentatie van het menselijk lichaam in de 
loop van deze twee decennia is veranderd. 
De wijze waarop Van Lamsweerde het 
lichaam te kijk zet en een verhaal laat 
vertellen, met meeneming van alle verwor
venheden uit de reclame- en modefotogra
fie, is een uiting van de postmoderne cul
tuur van de jaren tachtig en negentig. In de 
jaren zeventig werd ook gebruik gemaakt 
van het lichaam als non-verbaal statement, 
zij het dat kunstenaars toen door middel 
van performances de meest directe com
municatie met het publiek tot stand wisten 
te brengen. In galeries als De Appel kwam 
de performancecultuur in de vroege jaren 
zeventig tot bloei met optredens van bij
voorbeeld Hermann Nitsch, Ulay en Mari-
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na Abramovic en Ben d'Armagnac, die het 
publiek niet zelden choqueerden met 
bloed, folteringen en andere lichamelijke 
uitputtingsslagen. Er was sprake van een 
bont, internationaal, maatschappijkritisch 
gezelschap, met kunstenaars uit Wenen, 
Amerika, Joegoslavië, Duitsland en Neder
land. En het publiek kwam erop af als 
vliegen op een hoop stront. 

DUISTERE KROCHTEN 
Op wat voor gruwelijke manier dan ook, de 

performancekunstenaars gebruikten alle
maal het lichaam als statement. Daarmee 
waren zij niet de eersten in de geschiedenis, 
zoals lnez van Lamsweerde niet de laatste 
zal zijn. 
Sinds het begin van deze eeuw is er een tra
ditie ontstaan in de lichamelijke aanwezig
heid van kunstenaars, die afhankelijk van de 
tijd en de plaats maatschappijkritische on
derwerpen aansnijden. Vlak voor de Eerste 
Wereldoorlog grepen Italiaanse futuristen 
naar de theatrale performance om luid
ruchtig kond te doen van de aanvang van 
een nieuwe tijd. Tijdens de Eerste Wereld
oorlog waren het de dadaïsten die opzette
lijk de openbare orde wilden verstoren. De 
waarde van de cultuur, de zin en onzin van 
kunst, alles kwam op losse schroeven te 
staan. De internationale Fluxusbeweging 
greep er in de jaren zestig op terug door 
nogmaals de vraag te stellen naar de waar
de van kunst in de maatschappij. 
In de jaren zeventig diende de lichamelijke 
aanwezigheid van kunstenaars weer een 
ander doel. Ditmaal werd het lichaam zelf 
tot onderwerp van de voorstelling ge-
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maakt. Geruggesteund door onstu1m1ge, 
ook al tamelijk fysieke acties die bedoeld 
waren om de wereld te verbeteren, zoals 
Dolle Mina en homomanifestaties, legden 
performancekunstenaars kwesties als sek
se, travestie en intermenselijke gelijkheid 
op tafel. De beste strategie om hun bood
schap op het publiek over te dragen was de 
lichamelijke. Ook van de fotografie werd 
dankbaar gebruik gemaakt om een ideale 
mix van de seksen te smeden in androgyne 
lichamen. 
Het nadrukkelijke geweld dat het lichaam in 
veel performances werd aangedaan, had 
meestal een ritueel karakter. Het was de 
bedoeling dat er een subliem moment be
reikt zou worden, waaruit zowel de per
formers als het publiek gelouterd te voor
schijn moesten komen. De persoonlijke en 
directe presentatie van het menselijk 
lichaam maakte dat het publiek zich 
onmogelijk aan de handelingen kon ont
trekken. De aanwezigen werden meegezo
gen, bij elke klap die uitgedeeld werd meer 
en meer, tot ze de krochten van het meest 
duistere in de mens bereikt hadden. 
Hermann Nitsch overgoot deelnemers aan 
een performance met bloed en organen, 
voerde kruisigingsrituelen uit en sneed die
ren open. Hij was ervan overtuigd dat de 
mens door deze handelingen te verrichten 
in contact zou komen met de diepst ver
borgen gebleven driften. Deze driften 
mochten niet onderdrukt worden, maar 
moesten in gekanaliseerde vorm aan de 
oppervlakte worden gebracht, opdat ze 
beheersbaar zouden worden. Ook Marina 
Abramovic experimenteerde af en toe met 

Herman Nitsch, Kruisiging, /967 

het beest in de mens. Bijvoorbeeld toen zij 
zich in Napels overleverde aan een wille
keurig, deels van de straat opgepikt publiek, 
met de mededeling dat zij zich zes uren lang 
passief zou opstellen en dat alles geoor
loofd was. Zij heeft deze performance bijna 
met de dood moeten bekopen. 
In dit soort vertoningen werd niet met 
conventionele esthetiek gespeeld, zoals 
Van Lamsweerde doet, juist niet. Het 
lichaam onderging rituele kastijdingen en 
werd besmeurd om het perfecte voertuig 
naar het 'hogere' te kunnen worden. Dat 
riekt naar de christelijke traditie van het 
gemartelde lichaam. Maar ook Van Lams
weerdes foto van Britt past in die christelij
ke symboliek. Britt is een van haar compu
tergemanipuleerde modellen: vrouwelijk, 
zonder tepels, zonder vagina, volkomen 
onbehaard, op het lange blonde hoofdhaar 
na. Ze glimt en glanst je als de eerste de 
beste bodybuilder tegemoet. Ze staat met 
de handpalmen naar voren gedraaid, zwaar 
door de heupen gezakt, als een Christus die 
zijn stigmata toont, en lijkt te fluisteren : zie 
de mens, nog altijd op zoek naar het goede 
in het schone, in de beproeving, terwijl er 
zoveel vergissingen mee te begaan zijn. 

MUPPI'S 
Toch is er een groot verschil tussen de per

formancekunstenaars en lnez van Lams
weerde, plus andere kunstenaars die op 
vergelijkbare wijze ikonen van deze tijd 
proberen te scheppen, zoals de fotografe 
Désirée Dolron. Bij het ene medium ont
breekt de fysieke aanwezigheid en het di
recte contact met het publiek, terwijl dat 
bij het andere medium een noodzakelijke 
voorwaarde is. Bovendien gaat er absoluut 
geen fysiek geweld vooraf aan het moment 
waarop Van Lamsweerde de knop indrukt. 
Haar foto's zijn slechts een beeld van ge
weld - hoewel er nog over gediscussieerd 
kan worden of haar modellen, bijvoorbeeld 
de meisjes onder de Hortusbrug, niet stie
kem aan anorexia nervosa lijden. 
De fotografie moet dus op voorhand de 
directe interactie met het publiek missen. 
Toch proberen fotografen een strategie 
te bedenken om hun publiek bij de klad
den te grijpen. Een daarvan is het zich 
toeëigenen van de strategieën van de 
commerciële reclame- en modefotogra
fie. Dit geldt voor zowel de techniek als 
het formaat en de plaats. Van Lamsweer
de blaast haar foto's zo groot op, dat ze 
meer dan levensgroot zijn en bijvoor
beeld onder een brugdek passen. Wach
tend voor een open brug, wordt het de 
toeschouwer wel erg moeilijk gemaakt 
zich aan haar brutale meisjes te onttrek
ken. 
Dit geldt temeer, omdat Van Lamsweerde 

16 de Helling- jaargang 8 - nummer 2 -zomer /995 

gebruik maakt van beproefde methoden uit 
de mode- en reclamefotografie om de 
aantrekkingskracht van de plaatjes te ver
groten. Dierlijke instincten van de mens 
reageren immers onbewust op signalen, of 
mensen het nu willen of niet, en dat weet 
de reclame-industrie al jaren. Naar harte
lust worden in de reclame ideale lichamen 
gecomponeerd met de bevallige benen van 
de een en de ranke handen van een ander. 
Montage- en retoucheertechnieken maken 
het werk af. Met wat glimmers hier en daar 
lijkt het alsof alle vrouwen permanent sek
sueel beschikbaar zijn. Mensen komen 
erop af als bijen op de honing. Ik wil, jij wil, 
wij willen allemaal, maar hoe zit het met de 
vrije wil? 
Performances celebreerden op hun manier 
het bestaan van de vrije wil in de zelfbe
schikking over hun lichaam. Want wat 
performancekunstenaars zichzelf ook aan
deden, zij deden het wel zèlf, met de 
bedoeling er sterker en wijzer uit te voor
schijn te komen. De foto's van lnez van 
Lamsweerde echter lijken het tegenover
gestelde te beweren. Zij appelleert aan de 
glossy reclame- en modefotografie die ver
wachtingen schept waar de toeschouwer 
onbewust op reageert. De modellen van 
Van Lamsweerde vertellen het publiek dat 
het lichaam juist niet zomaar te overstijgen 
is. Daarom is het beter de vertellende 
kracht naar eigen believen aan te wenden 
om zo te proberen grip op de omgeving te 
krijgen. Van Lamsweerde kent de kracht 
van de theatrale illusie en experimenteert 
er naar hartelust mee. 
Er zijn meer fotografen die zich aldus een 
plek verwerven tussen de commerciële 
verkooppunten van het menselijk lichaam. 
Désirée Dolron bijvoorbeeld. Zij expo
seert haar foto's in muppi's, tussen de Fa
dames en Denim-heren in. Net als Van 
Lamsweerde speelt Dolron in haar foto 's 
met de gangbare esthetiek van het mooie, 
gladde, jonge lichaam. Haar modellen ziin 
ijzingwekkend mooi, net zoals op de gecon
strueerde foto's van Robert Mapplethor
pe. Mooi, maar onheilspellend en onge
naakbaar. 
Niemand schijnt de zelfverworven identi
teit van Dolrons modellen iets te kunnen 
doen. Hoewel: de naakte, elfachtige 'blinde 
zieneres' van Awaraness 11 zegt met haar 
lichaam dat zij desondanks kwetsbaar is. 
Haar lange, puntige, zwarte nagels dienen 
slechts als symbolische afweer, zoals de 
ongevaarlijke zweefvlieg zich probeert te 
verweren met de zwart-gele streepjes van 
de wesp. Onder de schone schijn schuilt 
het besef dat de integriteit van het mense
lijk lichaam makkelijk te schenden is. 
Lachen de modellen van Van Lamsweerde 
de toeschouwer nog zelfgenoegzaam toe, 



de modellen van Dolronwenden hun ogen 
af of staren de kijker met blinde ogen aan. 
De foto's spreken van angst voor zelfver
lies, een angst die in de jaren negentig de 
kop opstak. In het aangezicht van aids en 
nieuwe vormen van oorlogsgeweld wijst de 
controle over het lichaam, of het nu door 
middel van marteling of door zorgvuldig 
modelleren is, niet langer meer de weg naar 
vrijheid. 

VIRTUAL 
IDe performances in de jaren zeventig waren 

echt, de foto's van Van Lamsweerde en 
Dolron zijn fake en virtual, net zoals onge
veer alle beelden op billboards en in mode
tijdschriften. En dat is dan ook precies de 
plek waar deze fotografes zich bij voorkeur 
manifesteren. De performancekunste
naars keerden hun rug naar de conventio
nele theaters en geloofden in de werking 
van kleine, alternatieve galeries. De foto
grafen kiezen voor de straat en het tijd
schrift, voor het drukke marktplein, waar 
Jan en Alleman hun waar verkopen. Zij 
maken het tot een podium voor hun thea
ter, waarmee zij de realiteit proberen te 
bespotten of op z'n minst proberen scherp 
te ondervragen. Alleen op die manier kun
nen zij nog de directe ervaring bij het 
publiek oproepen. 
Dat dit lukt, bleek uit de reactie van De 
Schone Waakster die de afbeelding onder 
de Hortusbrug met zwarte verf te lijf ging. 
En dat terwijl de foto in feite niet zo 
schokkend is. In veel opzichten lijkt het op 
een willekeurige vulling van een billboard. 
Twee meisjes, één zonder hoofd en de 
ander voorovergebogen, verleiden de 
Nachtenden voor de brug met glimmende, 

Ylalf geopende lippen en hooggehakte be
lllen in spreidstand. Bepaald geen pleidooi 
oor de emancipatie van het individu. Je 
unt ze gemakkelijk uitlachen, maar je kunt 

ze ook benijden om hun schoonheid. 
Van Lamsweerde weet wat de bedoeling is, 
maar ze onthoudt zich wijselijk van com
mentaar. Als een echte modefotograaf, die 
al turend door de lens macht over schoon-

eid uitoefent, roept zij dat haar meisjes er 
prachtig op staan. Gelijk heeft ze, want haar 
?ersoonliike motieven hoeft ze uiteraard 
niet bloot te geven. Een sleutel lijkt echter 
te liggen in de koele, bijna zielloze, neutrale 

lik van de afgebeelde modellen, zoals die 
<Dok op sommige foto 's van Do Iron te zien 
is. Het menselijk lichaam mag dan wel een 

nieval naar de conventionele schoon
heidsidealen maken, maar daarmee krijgt 
het publiek nog niet de ziel van de modellen 
in handen. 
Zo zijn fotografen als Van Lamsweerde en 
Dolron in de jaren negentig op het moment 
<aanbeland, waarop lichaam en ziel ontkop-

foto: Désirée Dolron 

peld worden. Het lichaam is het speelgoed 
waarmee de wereld van uiterlijk verandert, 
terwijl het innerlijk een eigen leven leidt. In 
de performances van de jaren zeventig 
daarentegen werd het lichaam op een heel 
andere manier gecontroleerd. Door met 
geweld geweld op te roepen, werd in de 
performances ruimte geschapen voor re
flectie op het innerlijk van de mens. Door 
het lichaam over te leveren aan zelfgeko
zen geweld, werd het een voertuig om tot 
diepere inzichten te komen. 

Hoe anders zijn de methoden om het 
lichaam te beheersen in de jaren negentig. 
De foto's van Van Lamsweerde en Dolron 
bieden reflectie op de automatismen van 
het grote publiek, door temidden van dat
zelfde publiek de confrontatie met heer-
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sende normen en waarden aan te gaan. 
Onderhuids ligt de boodschap verscholen 
dat optimale vrijheid pas te bereiken is als 
de identiteit en het lichaam niet meer 
samenvallen. Dat is misschien een niet te 
verkroppen boodschap voor degenen die 
wel in het harmoniemodel van lichaam en 
ziel geloven. T 

Klazien Brummel is docent drama aan de 
Theaterschool in Amsterdam 
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Er is te weinig laaggeschoolde arbeid voorhanden. En het wordt werklozen te 

makkelijk gemaakt in de uitkering te blijven hangen. Ziedaar de twee hoofdoorzaken 

die het kabinet ziet voor het werkgelegenheidsprobleem. Naar de wensen van de 

langdurig werklozen zèlf 

Een miljoen 
wordt daarbij niet gekeken. 

Want wie staat er nou te 

trappelen om smerig werk te 

doen voor een 

hongerloontje? Een kritische 

doorlichting van het paarse 

werkgelegenheidsbeleid. 

• 1n hengels 
hetzelfde Diana de Wolft 

emmertje 

18 

Het kabinet-Kok mag dan het adagium 
'werk, werk en nog eens werk' hoog in het 
vaandel hebben geschreven, de cijfers wij
zen nog niet op een forse vermindering van 
de werkloosheid. Het probleem lijkt zelfs 
steeds structureler te worden. 
Al geruime tijd kent Nederland het ver
schijnsel van de baanloze groei. Sinds begin 
jaren tachtig is het aantal mensen met een 
betaalde baan weliswaar fors gestegen, 
maar de hoeveelheid werk - gemeten in 
arbeidsuren - is nauwelijks toegenomen. 
Het aantal banen kon alleen maar zo sterk 
groeien, doordat het gemiddeld aantal ar
beidsuren per werknemer daalde. Ook op 
dit moment, nu zich na de inzinking in de 
eerste helft van de jaren negentig weer een 
krachtig economisch herstel aftekent, is de 
verwachting dat deze groei niet automa
tisch tot een evenredige toename van het 
aantal arbeidsplaatsen zal leiden. 
Een ander problematisch gegeven is dat 
vacatures slechts voor een klein deel wor
den ingenomen door mensen in een uitke
ringssituatie. Nieuwkomers op de arbeids
markt, herintreders, studenten en werken
den slagen er beduidend beter dan uitke
ringsgerechtigden in een baan te vinden. 
Veel werkzoekenden met een WW- of 

RWW-uitkering zijn dan ook al langdurig 
werkloos. 
Een van de oorzaken hiervoor is dat de 
vraag naar arbeid niet goed past bij het 
aanbod zoals dat voorhanden is onder 
uitkeringsgerechtigden: vooral het aan
zienlijke aantal laaggeschoolden onder hen 
komt niet aan de bak. Een tweede oorzaak 
wordt gevormd door het geringe verschil 
tussen lonen en uitkeringen, en de strenge 
regels op het vlak van bijverdiensten waar
aan een uitkeringsgerechtigde is gebonden. 
Voor een student met een basisbeurs is het 
nu eenmaal aantrekkelijker om als pizza
koerier een paar honderd gulden per 
maand bij te verdienen, dan voor een 
bijstandsgerechtigde die deze verdiensten 
met zijn uitkering verrekend ziet. Flexibele, 
slecht betaalde baantjes zijn voor mensen 
met een uitkering zelden een aanlokkelijk 
perspectief. 

MELKERT-RANEN 
Wat doet het paarse kabinet er nu aan om 

deze werkgelegenheidsproblemen op te 
lossen? Kern van het beleid is het streven 
naar lastenverlichting door fors te snoeien 
in de overheidsuitgaven en in de sociale 
zekerheid. Hiermee wil men de vraag naar 
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arbeid stimuleren: als de lasten op arbeid 
verminderen, kan een werkgever meer 
werknemers in dienst nemen, zo is de 
gedachte hierachter. Voor velen, en beslist 
niet alleen in werkgeverskringen, geldt las
tenverlichting als hèt middel om werk te 
scheppen. 
Toch is het maar zeer de vraag of dit 
instrument tot de beoogde banengroei zal 
leiden. Tijdens de formatiebesprekingen is 
uitgerekend dat het kabinetsbeleid, dat uit
gaat van een slordige negen rl'iljard aan 
lastenverlichting, zal leiden tot 350.000 
nieuwe banen - een aantal dat overigens 
net voldoende is om de nieuwkomers op 
de arbeidsmarkt aan een werkplek te hel
pen. Als deze banen allemaal zouden voort
vloeien uit de lastenverlichting, zou dat 
neerkomen op een bedrag van zo'n 
f 26.000 per arbeidsplaats. 
Maar de berekende banengroei wordt lang 
niet alleen door lastenverlichting bereikt. 
Integendeel, het grootste gedeelte 
(230.000 banen) komt volgens het Cen
traal Planbureau ook wel tot stand zonder 
lastenverlichting. Bovendien zitten de 
40.000 gesubsidieerde Melkere-banen in 
het aantal van 350.000 verdisconteerd. 
Met andere woorden: door negen miljard 
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Er zou veel meer aandacht 

te besparen ontstaan in de marktsector 
'slechts' 80.000 banen, waarbij bovendien 
aan de andere kant van de streep door de 
forse bezuinigingen minstens 12.000 over
heidsbanen verdwijnen. Dit betekent dat 
er maar liefst zo'n f 150.000 aan besparin
gen nodig is om in de markt één baan te 
laten ontstaan! Zo beschouwd zijn die 
Melkert-banen - kosten f 40.000 per stuk 
- zo gek nog niet. 
Behalve deze algemene lastenverlichting 
wil het kabinet een aantal specifiekere 
maatregelen treffen om de vraag naar ar
beid te stimuleren. Voor functies op het 
niveau van het minimumloon of iets daar
boven wil Melkertaan de werkgever gehele 
of gedeeltelijke vrijstelling van sociale pre
mies verlenen. Hoewel het kabinet hier
mee, meer dan met een algemene lasten
verlichting, de laagbetaalde arbeid goedko
per maakt, is ook dit een relatief duur 
middel met een onzeker effect. 
Daarnaast heeft het kabinet bij zijn aantre
den vrij zwaar ingezet op een aantal dere
guleringsvoorstellen. Zo zou de belemme
rende werking van de ontslagbescherming 
moeten worden aangepakt. Tevens zou de 
minister niet langer cao's algemeen verbin
dend willen verklaren als daarin geen func
ties zijn opgenomen op minimumloonni-

foto: Bert Verhoeff/HH 

uit kunnen gaan naar 
het stimuleren van 

eigen bedrijvigheid 
van werklozen 

veau. In de praktijk blijkt het kabinet met dit 
laatste voorstel op onvoldoende maat
schappelijke steun te kunnen rekenen. We 
hebben er dan ook alweer een tijd niets 
meer over vernomen. En ook de ontslag
bescherming blijkt het kabinet bij nader 
inzien liever grotendeels in stand te laten. 

HAMBURGERECONOMIE 
Bij zijn werkgelegenheidsbeleid concen

treert het kabinet zich sterk op het stimu
leren van arbeid in het onderste segment 
van de arbeidsmarkt. Op het eerste gezicht 
lijkt dit logisch: van de werklozen heeft het 
merendeel een laag opleidingsniveau. Daar
om is er meer ongeschoold werk nodig. Zo 
simpel is dat. 
Toch is het maar zeer de vraag of het 
kabinet hiermee op de goede weg zit. In de 
eerste plaats kan betwijfeld worden of de 
Nederlandse economie zoveel on- en laag-
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geschoolde arbeid kan creëren. ln de indus
trie is in de afgelopen jaren veel onge
schoold werk verdwenen door automati
sering of door buitenlandse concurrentie. 
Het is een illusie te denken dat deze arbeid 
bij verlaging van de loonkosten in Neder
land zal terugkeren. In de dienstensector 
zal het plafond eveneens vrij snel bereikt 
zijn. Het bankwezen is daarvan het meest 
beruchte voorbeeld. Ondanks miljarden
winsten verdwijnen de betrekkelijk een
voudige functies met duizenden tegelijk als 
gevolg van de automatisering. 
En ook de 'hamburgereconomie' zal niet 
veel extra werkgelegenheid kunnen ople
veren. Om met Jan Sybesma, voormalig 
topman van McDonald's Nederland, te 
spreken: 'In een bedrijf ga je uit van efficien
cy. Er is een bepaalde hoeveelheid werk. Je 
kunt dat met tien of met twaalf mensen 
doen, maar je krijgt er niet meer werk 
door. Dat is de denkfout die in Den Haag 
wordt gemaakt. Er zijn maar weinig politici 
die ooit een bedrijfje hebben gerund, ze 
denken veel te theoretisch' (Vrij Nederland, 
18 februari 1995). 
In de tweede plaats is een opvallend gege
ven dat de hoeveelheid ongeschoold werk 
op dit moment ongeveer even groot is als 
het aanbod aan ongeschoolde arbeids-



krachten. Er is dus geen sprake van een 
volumeprobleem, maar van een verdelings
probleem: te goed gekwalificeerd perso
neel neemt de banen in van ongeschoolde 
werklozen. In feite zou je daarom net zo 
goed kunnen zeggen dat de werkgelegen
heid in de hogere segmenten van de ar
beidsmarkt gestimuleerd moet worden. 
Daar doet dit kabinet echter duidelijk te 
weinig aan. Het gericht bevorderen van 
deeltijdarbeid en arbeidsduurverkorting in 
hogere functies , het terugdringen van 
overwerk en het handhaven van het begrip 
passende arbeid in de sociale-zekerheids
regelingen zouden op termijn wel eens een 
beter perspectief kunnen bieden voor te
werkstelling van lager gekwalificeerde 
werkzoekenden, dan het krampachtig pro
beren te creëren van meer ongeschoold 
werk. 

AMERIKAANSE DYNAMIEK 
Het kabinetsbeleid is, uiteraard, niet alleen foto: Roe/ Rozenburg!HH 

gericht op het vergroten van de vraag. 
Meer dan voorheen lijkt deze regering ook 
de aanbodkant te willen stimuleren: werk
lozen dienen 'geactiveerd' te worden, op
dat ze zich des te gretiger op de arbeids
markt storten. Dit uit zich vooral in een 
aantal negatieve maatregelen en voorne
mens. Het gaat dan om het beperken van 
de toegang tot de sociale zekerheid, het 
verlagen van uitkeringsniveaus, het niet 
aanpassen van de uitkeringen aan de gemid
delde loonstijging, het verruimen van het 
begrip passende arbeid en het strenger 
hanteren van voorwaarden en verplichtin
gen die aan de uitkeringen zijn verbonden. 
Dat deze aanbodgerichte maatregelen 
vooral negatief van aard zijn, heeft een 
fli nanciële maar ook een ideologische re
den. De financiële reden is evident: om 
negen miljard Jastenverlichting te kunnen 
realiseren, dient ook in de sociale zeker
\1\eid duchtig te worden ingegrepen. Maar 
daarnaast is dit beleid ook ingegeven door 
het idee dat Nederland een te 'luxueuze' 
erzorgingsstaat kent en dat een zekere 

dynamisering volgens Amerikaans model 
waardevol kan zijn. Van het stelsel van 
sociale zekerheid zou een te geringe prik
l<el uitgaan om werk te aanvaarden. Anders 
dan tijdens de recessie in de jaren tachtig 
bestaat nu een sterke neiging de werkloos
heid te beschouwen als een individueel 
probleem, waarop de betrokkene met al
lerlei activeringsmaatregelen mag worden 
aangesproken. En wie er ondanks Melkert
banen, flexibilisering van de arbeidsverhou
dingen en straks misschien verlaging van 
het minimumloon nog niet in slaagt een 
(uitzend)baantje te vinden, kan vervolgens 
)gedwongen worden als tegenprestatie 

oor zijn uitkering maatschappelijk nuttige 

taken te verrichten. Ledigheid is namelijk 
des duivels oorkussen en wie niet werkt 
mag eigenlijk niet eten. 
Met deze nadruk op negatieve prikkels 
plakt het kabinet de langdurig werklozen 
ten onrechte het etiket op dat ze niet tot 
werken bereid zijn. Het kabinet zou er 
beter aan doen eens te kijken welk soort 
werk voor deze werkzoekenden accepta
bel of zelfs begerenswaardig is, en hoe zij 
toegang tot deze banen kunnen krijgen. 
Het volstaat niet om de werkgelegenheid 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt te 
stimuleren en uitkeringsgerechtigden al
leen maar meer achter de broek te zitten 
met verplichtingen, voorwaarden en sanc
ties. Wat dan uit het oog verloren wordt, 
is het aspect van de passendheid en de 
kwaliteit van arbeid en de voorwaarden 
waaronder arbeid wordt verricht. 
We kunnen in alle redelijkheid niet ver
wachten dat een uitkeringsrechtigde op 
langere termijn genoegen neemt met slecht 
betaald, geestdodend werk. Het is niet 
voor niets dat de lonen voor ongeschoold 
werk gemiddeld zo'n tien à twintig procent 
boven het wettelijk minimumloon liggen. 
Dat heeft niet met schaarste aan personeel 
te maken, maar met het feit dat praktisch 
niemand bereid is tegen het minimumloon 
zwaar en smerig werk te gaan doen. 

POSITIEVE PRIKKELS 
Evenzo is het niet zinvol het begrip passende 

arbeid eindeloos op te rekken. Beter is het 
werkzoekenden door middel van her-, om
of bijscholing geschikt te maken voor func
ties waarin zij zichzelf op termijn beter 
kunnen waarmaken. Met de zware bezuini
gingen op de arbeidsvoorziening (maar 
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liefst anderhalf miljard) zet het kabinet 
echter een goede scholingsvoorziening op 
het spel. Waarom worden uitkeringsge
rechtigden niet juist veel sterker gestimu
leerd tot scholing, bijvoorbeeld door een 
recht op scholing in de WW en de ABW op 
te nemen, of door werkzoekenden die een 
scholingstraject volgen aanspraak te geven 
op een verlenging van hun WW-uitkering? 
Daarnaast zou veel meer aandacht uit kun
nen gaan naar het stimuleren van eigen 
bedrijvigheid van werklozen. In Engeland
in het algemeen toch niet bepaald ons 
lichtend voorbeeld op sociaal terrein - is 
het bijvoorbeeld mogelijk een WW-uitke
ring in te zetten bij de start van een eigen 
bedrijf. In Nederland is dat onder bepaalde 
omstandigheden alleen mogelijk met een 
bijstandsuitkering. 
Met dit soort maatregelen geef je positieve 
prikkels aan werkzoekenden en voorkom 
je kortzichtig beleid, waarbij één miljoen 
werkzoekenden in hetzelfde emmertje 
met laagbetaalde, flexibele banen zitten te 
hengelen. T 

Diana de Wolffis medewerker van de 
Tweede-Kamerfractie van GroenLinks. 
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De arbeidsbureaus hebben het gedaan. Volgens de commissie-Van Dijk en vele andere 

critici uit de politiek helpen zij alleen kansrijke werkzoekenden aan een baan, terwijl ze 

de kansarmeren als een baksteen laten vallen. Deze kritiek valt ook in Groenlinks 

veelvuldig te beluisteren. Maar klopt ze wel? Helga Salemon nam een kijkje bij twee 

arbeidsbureaus in Amsterdam en kwam tot hele andere bevindingen. 

Helga Salemon 

Linkse kritiek op de 
• • arbeid svoorz1en1ng 

te simpel 
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'Ik ga zo bij mijn moeder klussen. Maar 
eerst nog even bij het arbeidsbureau langs 
natuurlijk. Dat voelt toch prettiger.' Paula 
van der Veen zou zo uit een Postbus SI
spotje weggelopen kunnen zijn. Daarvoor 
ontbreekt echter het gelukzalige laatste 
beeld: Paula die met wapperende haren en 
opwaaiend colbert bedrijf X uitstapt, ter
wijl ze zegt: 'De Arbeidsvoorziening, dat 
werkt!' 
De harde werkelijkheid is dat Paula van der 
Veen (21) na de Lagere Textielschool 
slechts uitzendwerk heeft gedaan. Sinds 
twee jaar staat ze ingeschreven bij het 
arbeidsbureau. Ze behoort tot de vaste 
klanten van de vacaturebank en heeft een 
bewonderenswaardige lijst van opgevraag
de vacatures op haar naam staan. Maar tot 
nu toe hebben al die sollicitaties haar geen 
baan opgeleverd. Deze keer heeft Van der 
Veen één geschikte vacature gevonden: 
barkeeper bij een café in de binnenstad. Ze 
gaat erop af. 'Je hoort het morgen wel', zegt 
ze monter bij het weggaan tegen de mede
werker van het arbeidsbureau. 
Van der Veen behoort tot de groep kans
armere werkzoekenden. In Amsterdam 
omvat deze groep, volgens een voorlopige 
indeling van Arbeidsvoorziening, een kwart 
van het totale bestand. Maar liefst de helft 
van de kaartenbak behoort volgens deze 
indeling tot de groep (voorlopig) kanslo
zen, terwijl slechts een kwart tot de beter 
bemiddelbaren gerekend kan worden. 
In maart dit jaar presenteerde de commis
sie-Van Dijk een evaluatie van Arbeids-

voorziening. Een van de voornaamste con
clusies was dat de dienst te veel doet voor 
kansrijkere werkzoekenden, die op eigen 
kracht ook wel werk zouden vinden. De 
commissie deed daarom de aanbeveling dat 
Arbeidsvoorziening haar naam letterlijk 
moet gaan nemen en juist de kansarmere 
werkzoekenden van werk moet gaan voor
zien. Minister Melkert van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid onderschreef deze aan
beveling. 

DRAAGGOLF 
Maar zo eenvoudig ligt deze kwestie niet. In 

de visie van Arbeidsvoorziening vormen de 
bemiddeling voor kansarmere en die voor 
kansrijkere werkzoekenden juist twee kan
ten van dezelfde medaille. De redenering 
hierachter is als volgt. Wanneer de ar
beidsbureaus in eerste instantie goed uit
geruste werkzoekenden toeleveren, ver
sterken ze hun positie op de vacature
markt en hun netwerk met werkgevers. Zo 
krijgen werkgevers meer vertrouwen in 
Arbeidsvoorziening. Consulenten zijn ver
volgens beter in staat ook de kansarmere 
werkzoekenden, die normaliter niet de 
eerste keus van een werkgever zijn, te 
plaatsen - aldus deze 'draaggolf-theorie'. 
De commissie-Van Dijk zegt nauwelijks 
aanwijzingen te hebben gevonden voor het 
succes van de draaggolf-gedachte. Arbeids
voorziening daarentegen beweert dat deze 
strategie de organisatie in staat stelt zowel 
doelmatiger als rechtvaardiger te opere
ren. Ter ondersteuning van die bewering 
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noemt ze de stijging van het aantal vacatu
res dat werkgevers bij Arbeidsvoorziening 
aanmelden: van 39 procent van het totaal 
aantal vacatures in 1990, tot 59 procent in 
1994. 
Daarnaast wijst Arbeidsvoorziening op de 
plaatsingsresultaten. In de periode 1990 
tot 1994 is het aantal vrouwen, allochto
nen en langdurig werklozen dat via de 
arbeidsbureaus een baan heeft gevonden, 
toegenomen van respectievelijk 12.000 tot 
66.000, 8000 tot 18.000 en 34.000 tot 
46.000. Voor vrouwen en langdurig werk
lozen overtrof Arbeidsvoorziening haar 
taakstelling in 1994, voor allochtonen werd 
de taakstelling net niet gehaald. 
Deze opgaves zijn echter voor discussie 
vatbaar. Voor 1994 registreerde Arbeids
voorziening een totaal aantal plaatsingen 
van 173.000. Uit een enquête van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek onder 
de betrokken werknemers blijkt echter dat 
slechts 41.000 van hen vinden dat zij hun 
baan aan Arbeidsvoorziening te danken 
hebben. 
Dit opzienbarende verschil hangt vermoe
delijk vooral samen met uiteenlopende 
opvattingen over het begrip plaatsing. In de 
praktijk is het uiterst moeilijk vast te stellen 
of het arbeidsbureau een doorslaggevende 
rol heeft gespeeld bij de bemiddeling voor 
een baan. Onder de politieke druk om hoge 
resultaten te halen' rekent Arbeidsvoorzie
ning een vervulde vacature al snel tot haar 
verdienste wanneer ze op enige wijze con
tact heeft gehad met de baanvin der. Naast 



Critici van de 

een directe doorverwijzing van een werk
zoekende naar een werkgever, kan dat 
contact ook bestaan hebben uit scholing, 
een advies, een beroepskeuzetest of een 
sollicitatiecursus. Een andere tekortko
ming van de cijfers is dat de meetmethoden 
per jaar en per regio verschillen. Daardoor 
zijn de opgaven over verschillende jaren en 
regio's onvergelijkbaar. 

SCOREN 
O m Arbeidsvoorziening nauwkeuriger te 

kunnen beoordelen is een blik op de prak
tijk dan ook noodzakelijk. De tweehonderd 
arbeidsbureaus in Nederland zijn onder
verdeeld in 28 regio's, die elk bestuurd 
worden door een Regionaal Bestuur voor 
de Arbeidsvoorziening (RBA). Daarboven 
staat het Centraal Bestuur voor de Ar
beidsvoorziening (CBA) . Zowel het CBA 
als de RBA's zijn samengesteld uit verte
genwoordigers van overheid, werkgevers 
en werknemers. 
Bij nadere beschouwingvan de uitvoerings
praktijk valt op dat deze per regio en van 
arbeidsbureau tot arbeidsbureau verschilt. 
De centrale beleidskaders van CBA en 
RBA zijn zo breed, dat ze de afzonderlijke 
arbeidsbureaus veel speelruimte laten om 
de bemiddeling op eigen wijze te organise
ren. Volgens consulente lngrid van den 
Heuvel, werkzaam bij het arbeidsbureau 

arbeidsvoorziening 
moeten niet kiezen 

voor een schijnbaar 
sociale maar al te 

simpele oplossing 
Amsterdam-Oost, leidt dit er echter toe 
dat 'ieder arbeidsbureau bezig is opnieuw 
het wiel uit te vinden'. 
Bij haar kantoor bemiddelt iedere consu
lent zowel kansarmere als kansrijkere 
werkzoekenden. Volgens Van den Heuvel 
leidt dit tot een dilemma: de neiging snel te 
willen scoren via het plaatsen van goed 
gekwalificeerde werkzoekenden, versus de 
noodzaak kansarmere werkzoekenden in
tensief te bemiddelen. De spanning en 
onderlinge rivaliteit die hierdoor optreden, 
veroorzaken in haar ogen demotivatie bij 
veel consulenten. 
Karel Versteeg, een werkloze kelner van 
37 jaar en in het bezit van het diploma 
cafébedrijf, is een van de cliënten van Van 
den Heuvel. Net als de meeste andere 
kansarmere werkzoekenden die naar het 
arbeidsbureau komen, straalt hij een bijna 
tastbaar gebrek aan zelfvertrouwen uit. In 
1992 sloot het restaurant waar Versteeg 

INFORMATIE 
~PLEIDINGEN BEROEPE~ 

Een arbeidsbureau in Amsterdam (foto: Co de Kruijff/HH) 
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als kelner werkte en werd hij werkloos. 
Vanaf dat moment heeft hij regelmatig 
(open) gesolliciteerd naar functies als kel
ner. De moed is hem inmiddels in de 
schoenen gezakt. 'Op een gegeven mo
ment denk je, ik weet het wel, schiet mij 
maar lek.' Van den Heuvel heeft hem opge
roepen, omdat ze op dit ogenblik vacatures 
voor kelners verzamelt. V ersteeg geeft aan 
dat hij het liefst als gastheer, eventueel als 
kelner, in een 'net restaurant' wil werken. 
Hij wil wel een beetje kwaliteit, anders 
wordt hij, zoals al drie keer eerder is 
gebeurd, overspannen. 
Van den Heuvel neemt ruim de tijd om 
V ersteeg zijn verhaal te laten doen, luistert 
geduldig en probeert met hem mee te 
denken. Uiteindelijk lopen ze samen een 
stapeltje van ongeveer twintig vacatures 
door. Eén, kelner in een middelgroot res
taurant, lijkt in aanmerking te komen. Hij 
krijgt een telefoonnummer mee van een 
collega van Van den Heuvel, die hem verder 
over de sollicitatieprocedure kan inlichten. 
Getuige zijn slotopmerking heeft V ersteeg 
weinig vertrouwen in het arbeidsbureau: 
'Het arbeidsbureau kan niet veel. Het sys
teem werkt niet. Als jullie niets aangeboden 
krijgen, kunnen jullie mij ook niet bellen.' 
Consulente Van den Heuvel kan hem niet 
helemaal ongelijk geven. Om kansarmere 
werkzoekenden daadwerkelijk aan werk te 
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Door goed toegeruste 

helpen, zijn volgens haar centrale afspraken 
met werkgevers nodig. In de huidige situa
tie levert de draaggolf-gedachte weinig op, 
vindt ze. 'Als jij werkgever was en je had het 
maar voor het uitkiezen, wie zou jij dan 
nemen?' 
Bij dit arbeidsbureau ontbreekt een actieve 
aanpak voor het bemiddelen van kansar
mere werkzoekenden. De afspraak is dat 
zij voor intensieve begeleiding in aanmer
king kunnen komen wanneer ze dat zelf 
aangeven en wanneer ze de een of andere 
vorm van bij- of omscholing hebben ge
volgd. Daarnaast is een medewerker van 
het arbeidsbureau aanwezig bij de intake
gesprekken van de Sociale Dienst met 
aanvragers van een uitkering. Eventuele 
veelbelovende kandidaten kunnen op die 
wijze in het intensieve bemiddelingstraject 
terechtkomen. 

MARKTTEAMS 
Anita Tognetti en Gabivan Wegen werken 

bij arbeidsbureau Amsterdam-Zuid. De 
bemiddeling van kansrijkere en kansarmere 
werkzoekenden vindt hier door twee ge
specialiseerde groepen consulenten plaats. 
T ognetti behoort tot een van de zogeheten 
marktteams, die de beter bemiddelbaren 
plaatsen en de contacten met werkgevers 
onderhouden. Van Wegen maakt deel uit 
van een zogenoemd intensief trajectteam, 
dat zich concentreert op de kansarmere 
werkzoekenden. De marktteams en tra
jectteams werken per sector samen. Daar
door is er een wisselwerking. 
Wanneer een marktconsulent er niet in 
slaagt een werkzoekende binnen korte tijd 
te plaatsen, kan een collega van het inten
sieve trajectteam de bemiddeling voortzet
ten. Andersom kan een trajectconsulent 
gebruik maken van het netwerk dat een 
marktconsulent met werkgevers heeft. 
Van Wegen onderschrijft deze aanpak 
voor kansarmere werkzoekenden. Deson
danks moet er volgens haar meer aandacht 
komen voor de bemiddeling van deze 
groep: 'De taak van het arbeidsbureau is 
juist om mensen via begeleiding verder te 
helpen.' Door de verdeling in twee groe
pen consulenten is bij dit arbeidsbureau 
nauwelijks sprake van een spanningsver
houding tussen snel scoren en langdurig 
bemiddelen. Tognetti en Van Wegen erva
ren geen rivaliteit tussen de snelle markt
consulenten en de intensieve trajectbe
middelaars. 
Verder selecteert dit arbeidsbureau in sa
menspraak met de Sociale Dienst jaarlijks 
vijfhonderd kansarmere werkzoekenden 
in de buurt, die intensief bemiddeld wor
den. Het gaat dan om gemotiveerde werk
zoekenden, die reeds via de Sociale Dienst 
extra begeleiding (bijvoorbeeld scholing) 

werkzoekenden te 

bemiddelen, 

versterken de 

atrbeidsbureaus hun 

positie op de 

vacaturemarkt en 

hun netwerk met 

werkgevers 

hebben gehad. De trajectbemiddelaars die
nen minstens tweehonderdvijftig van hen 
aan een baan te helpen. Voor maximaal 
vijftig mensen mag dat gaan om gesubsidi
eerde arbeid als een werkervaringsplaats 
of deelname aan de banenpool. 
Ten slotte bemensen de consulenten van 
Amsterdam-Zuid zowel de vacaturebank, 
de inschrijving als de info- en adviesbalie. 
Daardoor krijgen zij direct een redelijk 
beeld van de werkzoekenden. Indien een 
consulent een kans ziet voor (intensieve) 
bemiddeling, wordt de betrokken werk
zoekende onmiddellijk verder geholpen. Bij 
andere arbeidsbureaus beperken de con
sulenten zich tot bemiddeling en vinden de 
overige taken door aparte medewerkers 
plaats. 

ROULATIE 
De bovenstaande praktijkvoorbeelden 

rechtvaardigen een stevige kritiek op de 
conclusies van de commissie-Van Dijk. 
Omdat werkgevers uit een overaanbod 
van werkzoekenden kunnen kiezen, lijkt de 
door Arbeidsvoorziening gekozen aanpak 
om de bemiddelingvan kansrijkere en kans
armere werkzoekenden met elkaar te 
combineren het meest effectief. Arbeids
voorziening moet echter wel scherp haar 
doelstelling bewaken om het beschikbare 
werk op een rechtvaardige manier over de 
werkzoekenden te verdelen. Daartoe 
dient ze wel degelijk meer energie en mid
delen te steken in het bemiddelen van de 
kansarmere cliënten dan op dit moment 
gebeurt. 
Een eerste vereiste daarvoor is dat het 
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorzie
ning, in samenspraak met gemeenten en 
bedrijfsverenigingen, uniforme richtlijnen 
vaststelt voor de selectie van kansarmere 
werkzoekenden die voor intensieve be
middeling in aanmerking komen. Op grond 
van de ervaringen die bij de diverse arbeids
bureaus zijn opgedaan, zouden CBA en 
RBA's vervolgens moeten vaststellen hoe 
die intensieve begeleiding er concreet uit 

de Helling- jaargang 8- nummer 2- zomer 1995 

moet zien. Minister Melkert van zijn kant 
dient de nodige financiële middelen ter 
beschikking te stellen en moet de politieke 
druk verminderen om tot hoge plaatsings
resultaten te komen. Een verdere voor
waarde voor succes van dit beleid is dat de 
sociale partners hun afspraken op centraal 
niveau over werkgelegenheidsverruimen
de maatregelen uitbreiden. 
Arbeidsvoorziening kan echter geen in
vloed op de omvang van de werkgelegen
heid uitoefenen. Uiteindelijk kunnen haar 
verrichtingen daarom hoogstens tot een 
snellere roulatie van werk onder kansar
mere werkzoekenden leiden. Arbeids
voorziening kan, met andere woorden, 
slechts symptomen bestrijden van een pro
bleem - de groeiende groep werkzoeken
den met weinig perspectief - waar de 
politiek geen adequate oplossing voor 
heeft. 
Eenzijdige concentratie op kansarmere 
werkzoekenden en een grondige reorgani
satie van Arbeidsvoorziening, zoals de 
commissie-Van Dijk en bijvoorbeeld Kees 
Hulsman (Groenlinks-gemeenteraadslid 
in Amsterdam) bepleiten, veranderen niets 
aan de beperkingen die de huidige arbeids
markt aan Arbeidsvoorziening oplegt. Het 
nagenoeg uitsluitend bemiddelen van kans
armere werkzoekenden zou Arbeidsvoor
ziening bovendien veranderen in een maat
schappelijke instelling die werkzoekenden 
met de meest uiteenlopende handicaps 
arbeidsrijp moet maken. Werkgevers heb
ben dan weinig belang meer bij Arbeids
voorziening. Slechts kleine, armlastige 
werkgevers die minimale arbeidsvoor
waarden bieden, zullen dan eventueel inte
resse tonen. Deze werkgevers kunnen niet 
veel geld besteden aan werving en selectie 
en hebben gekwalificeerde werkzoeken
den weinig te bieden. Gesubsidieerde tijde
lijke arbeid, waar minister Melkert op dit 
moment plannen voor maakt, zijn voor hen 

extra aantrekkelijk. Zo zou Arbeidsvoor
ziening het eigen werk degraderen tot het 
dirigeren van kansarmere cliënten in de 
richting van banenpool, Melkert-banen en 
andere marginale arbeidsplaatsen. 

Groenlinkse critici van Arbeidsvoorzie
ning moeten daarom niet kiezen voor deze 
schijnbaar sociale, maar te simpele oplos
sing. Het klinkt misschien tegenstrijdig, 
maar kansarmere werkzoekenden kunnen 
gemakkelijk tussen de wal en het schip 
terechtkomen wanneer Arbeidsvoorzie
ning de draaggolf-gedachte loslaat en zich 
eenzijdig op deze groep richt. T 

He/ga Salemon is socioloog en JOurnalist. Om 
de anonimiteit van de c/1ënten te waarborgen 

is niet hun ware naam gebruikt. 



I JOYRAGEII 

NALOU YAM HIM7UN 

I welke buitenlandse stad zou je het liefste 
willen wonen? 

In Castellucio, een sprookjesachtig gelegen 
dorpje in de Piano Grande in Umbrië (Ita
lië). 

Wat doe je meestal op zondagm iddag? 
Lezen en/of piano spelen. 

Welk boek heb je het laatst gelezen? 
De ijszee op van Marisca Mourik. 

Wie zijn je favoriete filmacteur en -actrice? 
Harrison Ford en Bette Midler. 

Ga je in de toekomst nog een keer Groen
li.mks stemmen? 
Ja. 

Voor welke Nederlandse feministe van 
boven de veertig heb je de meeste bewon
dering? 

Dorien Pessers. 
Waar geloof je niet meer in? 

In het rechtvaardigheidsgevoel van de mo
dale Nederlander. Die stemt volgens zijn 

ortemonnee en dat is op de WD. 
Welke droom komt steeds terug? 

Geen enkele. 
Doen vrouwen het in de politiek beter dan 
nannen? 

ee, maar Winnie Sorgdrager doet het wel 
beter dan de rest. 

/Naar welke muziek luister je het liefst? 
Pianoconcerten en sonates van Mozart. 

Ben je vóór of tegen !egalisering van soft 
drugs? 

Tegen. 
lx'\lat is het duurste meubelstuk dat je ooit 
lilebt aangeschaft? 

Een zogenaamde TulpstoeL 
V 'ld je het een goed idee dat VARA, 
VPRO en NPS samengaan in één omroep? 

!Maakt me niet uit. 
Wie is de beste Nederlandse journalist? 

Laura Starink 
Wat is je favoriete soapserie? 

The powers that be. 
Zou je zonder auto kunnen? 

1k heb geen rijbewijs , ik haat auto's. 

Malou van Hintum( 1961 ), politico
loog, was van I 988 tot I 991 

hoofdredacteurvan de 
Radikalenkrant, het ledenblad 

van de PPR, en van het 
GroenLinks Magazine. Ze is nu 

eindredacteurvanMare, het 
Leidse Universiteitsblad, en werkt 
als freelancervoordiverse opinie-

bladen. 
De publikatie ditvoorjaarvan haar 

boekMacha macha, waarin z:e de 
stellingverdedigtdat de verschillen 

tussen mannen en vrouwen niet 
grootgenoegmeer zijn om z:e 

politiek te maken, deed veel stof 
opwaaien. Sinds kort is van Hinturn 
columnist van de Volkskrant. 

foto: José Groot 
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Waar heb je respect voor? 
Voor mensen met principes en voor men
sen die weigeren cynisch of modieus te zijn. 

Geef je wel eens aan bedelende junks? 
Nee. 

Wat vind je de beste talkshow op TV? 
Die bestaat niet. 

Waar eet je het liefst bu itenshuis? 
Bij Panini in Amsterdam. 

Welke buitenlandse bladen lees je regel
matig? 

Geen enkele. 
Wat is het belangrij kste verschil tussen de 
PPR en Groen l inks? 

Het groene, vrolijke, libertaire element van 
de PPR, dat mis ik te vaak in Groenlinks. 

Aan wat voor sport doe je? 
Fietsen. 

Heb je een donorcodici l? 
Nee. 

Wat is je favoriete kleur? 
Warm oranje-rood, zoals de kleur van de 
zonsondergang bij Kodachrome Basin in 
Utah (VS). 

Welk gerecht maak je het liefst zelf klaar? 
Pasta. 

Wat is de leukste reactie die je hebt gehad 
op Macho macho? 

De oprichting van 'De Harde Kern' , een 
actiegroep die mij beschouwt als haar gro
te vijand. 

Zou je bezwaar hebben tegen werken 
voor Panorama of Nieuwe Revu? 

Ik lees ze allebei nooit maar het hangtafvan 
het soort werk. 

Moet positieve actie voor vrouwen wor
den afgeschaft? 

Ja. 
Tegen welke ontwikkeli ng zouden vrou
wen zich op dit moment het fe lst moeten 
verzetten? 

Tegen het islamitisch fundamentalisme, 
maar daar zou ieder weldenkend mens zich 
tegen moeten verzetten. 

4S 
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WB -berichten 
PUBLIKATIE$ 
Landbouwen aan de toe
komst 
Redactie: Paul Basset, Titia 
van Leeuwen en Tim Verhoef 
Prijs: fl. 22,50 (boek, 1994, 
128 pag.) Een schets van een 
nieuw type landbouw op 
duurzame basis. 

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 
consuminderen, groene 
werkgelegenheid, natuur en 
duurzaam goederenvervoer 
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.) Een duurzame toe
komst vraagt om een groene 
doorbraak in denken en doen. 

Achter de coulissen: gedach
ten over de multi-etnische 
samenleving 
Redactie: Gerrit Pas 
Een bundel met uiteenlopen
de visies over migranten, ra
cisme, discriminatie en beleid 
Prijs f 27,50 (boek, 1993, 
136 pag.) 

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

Shalom/Sala'am: Towards a 
just peace and lasting co
operation in the Middle East 
Redactie: Hans Feddema en 
Gerrit Pas 
Prijs: f 11,50 (werkboek, 
1992) 

De economie van de energie
heffing 
BartSnels 
Uitverkocht 

De contouren van een liber
tair milieubeleid 
Paul Basset 
Uitverkocht 

Individualisering en zorgpo
litiek 
Corinne Kersbergen 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1992) 

Op zoek naar een nieuw stel
sel van sociale zekerheid 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1992) 

Gelijke kansen op de arbeids
markt 
Prijs f 3,- (werkboek, 1991) 

Groen en Links in de jaren 
negentig 
Prijs: f 17,50 (boek, 1991,80 
pag.) 

Gedeelde Veiligheid 2000 
Prijs: f 17,50 (werkboek, 
1991, ook in het Engels ver
krijgbaar) 

Het Zweedse Model: sociaal
democratie en arbeidsmarkt
beleid 
judit Klappe 
Prijs: f 25,- (boek, 1990, 128 
pag.) 

(advertentie) 

POLl UUR 

Tijdschrift voor socialisme en toekomst 

In het laatste dubbelnummer! 

• Thema : 
de nieuwe weg van links 
met bijdragen van o .a .: 
Andrée van Es 
Ab Harrewijn 
John Huige 
Sirnone van Geest 
Kees Korevaar 
Bram van Ojik 
Maarten van Poelgeest 
Pa ui Rosenmoller 

• geschiedenis van de letter J 
• de CPN en de Komintern 
• interview met Graa Boomsma 
• portret van Pramoedya A. Toer 
• kunst in verzet: 

Hendrik Werkman 
en Willy la Croix 

FOTOKATERN-POEZIE - BOEKEN 

het laatste nummer is te bestellen ad. f 25,
incl. porto via giro 27308 t.n.v. Stichting 

P&C, Amsterdam. 

KERNGEGEVENS 
wetenschappelijke Raad voor Groenlinks: RoelofBleker, 

Harry Borghouts, Ria Brouwers, jet Bussemaker, Chris de Ceuninck van Capelle, 

Marcel van Dam, ]os Dekker, jan Willem Duyvendak, Hans Feddema, Meindert 

Fennema, john Griffths, Corinne Kers bergen, Nico Kielstra, Titia van Leeuwen, 

felle van der Meer, Johan Niezing, Frans Pennings, Eisso Post, Wouter Roest, 

Johannes Spykema, ]ohn 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 Saris (voorzitter Wetenschappelijke Raad voor 

GroenLinks) en Marjan Lucas (partijbestuur) 

medewerkers: Paul Basset- milieu & bestuur en beleid, Henk Krijnen -

hoofdredactie De Helling & project sociale zekerheid, Gerrit Pas- buitenland & 
vrede en veiligheid, Niki Schipper- bureausecretaris & project sociale zekerheid) 

KI ara Wensveen-project communicatie & lezersonderzoek. 
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Zeggenschap werkt 

Voor lezers van De Helling 
ligt een proefnummer klaar. 
Bel 020-626.78.11. 

Zeggenschap 
TIJDSCHRIFT VOOR VAKBEWEGINGSVRAAGSTUKKEN 

(advertentie) 

Wilt u graag meedoen aan de discussie van en over de vakbeweging 1 

Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de ideeën ach ter de daden van de 

vakbeweging I Naar de dilemma's waar de vakbeweging mee worstelt en 

naar de discussies die daarover gevoerd worden I 

Dan móet u Zeggenschap lezen. 

In elk nummer van dit tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken staan 

spraakmakende artikelen over actuele kwesties waar de vakbeweging zich 

mee bezighoudc. Sociale zekerheid , milieubeleid, positieve actie, mede

zeggenschap, arbeidsmarkt enz. 

Naast prominenten uit de vakbeweging laat Zeggenschap politici, 

wetenschappers en werkgevers aan het woord. Samen met bijdragen van 

prikkelende column isten biedt Zeggenschap een inspirerende kijk achter 

de schermen van de vakbeweging. 

Zeggenschap kost f 7 5,- pe r jaar. 

'Zeggenschap' is een uitgave van de onafhankelijke Stichting 

Zeggenschap. Redactieadres en abonnementen: Welboom Bladen, 

OZ Voorburgwal 103, 101 2 EM Amsterdam. 

ETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS- Postbus 700- 1000 AS Amsterdam (0202) 620 22 12 

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

abonnement cadeau. 

Bijvoorbeeld aan die vriend of vriendin met wie je wel graag reist, maar die bij 

het inpakken nooit aan de geestelijke bagage denkt. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen uit één van de tien reisgidsen 

uit de succesvolle Odyssee-reeks van uitgeverij Babylon-De Geus. (Zie de ingesloten 

bestelbon.) Of kies voor één van de publikaties van het Wetenschappelijk Bureau 

GroenLinks. (Zie de publikatielijst op de WB-pagina.) Tevens bieden wij telkens 

een actueel boek aan. 

Ditmaal presenteren wij: De Rooie Reus. Dirk de Vroome, strij-

der tegen onrecht 1925- 1986 van Jo Schoormans (Babylon-De 

Geus, f 34,50, 304 pag. met illustraties). 

d e H e I I n g Postbus 700, I 000 AS Amsterdam, 020 6202212 
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Paul Rosenmöller 
over de 

toel<omst van 

Groenlinks ' 



4 Eén ;aar Paul Rosenmöller 
Naar de bijna eensluidende mening van de parlementaire pers kent de 

Tweede Kamer momenteel maar één echte oppositieleider: Pa ui 

Rosenmöller. De afgelopen maanden liet de Groenlinks-voorman in vele 

vraaggespreken zijn licht schijnen over één jaar paarse politiek. 

Opmerkelijk weinig kwamen zijn politieke opvattingen zèlf aan bod. Hoe 

kijkt de opvolger van Brouwer en Rabbae tegen een aantal politieke 

kernproblemen aan? Welke toekomstkansen ziet hij voor Groenlinks? 

De Helling was benieuwd naar de ideeën van de man die met korte, 

goed gekozen one-liners voortdurend de aandacht van de media weet te 

trekken. Wat vindt Paul Rosenmöller? 

AfscheÎd 
Karin Spaink stopt met haar column in De Helling. Wij danken 

haar hartelijk voor het geboden leesplezier. 

I 2 Yan plannÎna naar 
scannÎna the future 
'Waar het grote bedrijfsleven (en in het 

voetspoor daarvan grote complexe 

overheidsorganisaties) de com

binatie van turbulentie en crisis uit 

de jaren tachtig tegemoet treedt 

met het ruimte maken voor visio

nair en creatief denken, lijkt de 

politieke en bestuurlijke bedrijfstak 

in diezelfde jaren precies de omge

keerde richting te zijn ingeslagen.' 

Jos van der Lans raakte 

gefascineerd door de opmars van 

het scenario-denken in de praktijk 

van het management. Waarom het 

bedrijfsleven mijlenver vooruitloopt 

op de politiek ... 

COLOFON 

20 ChÎna 
verslaafd aan he• 
kapÎtaUsme 
Journalist en filmproducer 

Hans Krikketrok naar 

China en verdiepte zich in de 

sociale gevolgen van de 

moderniseringsgolf die het 

land de laatste tien jaar 

overspoelt. 'De bewoners van 

Shafeng hebben geen keus. 

Boeren en arbeiders worden 

meegezogen in de draaikolk 

die 'vooruitgang' wordt 

genoemd. Ze houden zich 

staande als creatieve 

ondernemers, terwijl de 

communistische kaders de 

tucht van de vrije markt 

moeten zien te leren. Er 

wordt wel gemopperd, maar 

echte oppositie tegen deze 

ontwikkeling is er niet.' 

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 I 0,-, jaarabonnement: f 39,50, gironummer: 2737994, Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks (o.v.v. DE HELLING) . 

Uitgever: Stichting Wetenschappelijk Bureau GroenLinks. Hoofdredactie: Henk Krijnen. Eindredactie (a.i.): Hansje Galesloot. Redactie: Marianne van den Boomen, lneke Bijnagte, 

Henk Krijnen, Joost Lagendijk, Jos van der Lans, Maarten van Poelgeest, Fransien van der Putt, Hans Schoen, Radi Suudi, Kees Vendrik. Vormgeving & zetwerk: Richard Pollé/Ruparo, 

Amsterdam. Druk: Drukkerij Raddraaier. Abonnement: De abonnee verplicht zich het abonnementsgeld over te maken vóór 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. 

Omslagfoto: Hans Hordijk I HH. 
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;~o An"C:woord op 
e"C: mlinlis"C:elsel 

"We moeten nuchter zijn: 

ede verandering in de manier 

van denken en praten over 

e sociale zekerheid is 

- vergeleken met de eerste 

vN;fenveertig jaar na de 

Tweede Wereldoorlog-

orm. In de eerste helft van 

jaren negentig vond een 

kering van de bewijslast 

laats: niet de mogelijke 

e levensvatbaarheid van een 

g in te voeren ministelsel 

lt.oeft aannemelijk gemaakt te 

worden, maar de 

ooudbaarheid van het 

bestaande 'brede' stelsel dat 

cook de bovenminimale 

"tkeringen omvat.' Dit 

schrijft Henk Krijnen in een 

politieke nabeschouwing in de 

nieuwe bundel van het 

Wetenschappelijk Bureau 

Groenlinks, getiteld 'Het 

zekere voor het onzekere. 

Een voorpublikatie. 

deinhoud 
4 INTERVIEW PAUL ROSENMÖLLER 

De aanvoerder van GroenLinks over zijn partij en zijn denkbeelden 
Henk Krljnen en Joost Lagendijk 

I 0 DRENT SPAR 
Waarom Greenpeace deze slag won 

Bram van Ojlk 

ll CYBERFEMINISME 
De verbijsterende naïviteit van het neo-feminisme 

Malou van Hintum 

IS HET KAPITAAL 
Ed Lof 

16 STARTREK 
De tijdloze betovering van een TV-serie 

Filip Huysegems 

10 CHINA 
Een reportage over de stormachtige modernisering van een Chinees dorpje 

Hans Krlkke 

lS TOEKOMSTSCENARIO'S 
De politiek kan heel wat leren van het moderne management 

Jos van der Lans 

30 SOCIALE ZEKERHEID 
Een politiek antwoord op het ministelsel 

Henk Krijnen 

36 COMMENTAREN 
De coming-out van Paul Ka/ma 

Henk Krijnen 

De progressieve samenwerking volgens een PvdA-trio 
Hans Schoen 

3 7 AFGHANISTAN 
Een korte impressie van een reis door het land van de T alibans 

Rodrlgo Plnto Scholtbach en Leonl Sipkes 

38 COLUMN 
Cha:zla Mourali 

39 STEDELIJKE CULTUUR 
De stadsprovincie is dood, leve de stad! 

Jeroen Sarls 

45 DERTIG VRAGEN AAN ••• ELSBETH ETTY 

46 WH-BERICHTEN 

ACHTERPAGINA 



De parlementaire pers is een en al lof over Paul Rosenmöller. De man is slim en scherp 

in het debat en weet een aansprekende mix te vinden van principiële standpunten en 

haalbare compromissen. In de interviews die hem de afgelopen maanden afgenomen 

werden, lag de nadruk op de dag van vandaag en die van gisteren, en dan wel speciaal de 

perceptie daarvan rond het Binnenhof. De Helling was vooral benieuwd naar de 

opvattingen van Paul Rosenmöller over Groenlinks zèlf. Wat zijn volgens hem de 

belangrijkste problemen, uitdagingen en dilemma's waarmee de vijf jaar geleden 

ontstane partij te maken heeft, zou moeten hebben of zal krijgen? 

Henk Krijnen en Joost Lagendijk 

'IK HEB ER EEN ONTZETTENDE HEKEL AAN 
MENSEN NAAR DE MOND TE PRATEN' 

Het behoedzame 
realisme van 
Pau/ Rosenmöller 

4 

In Oe Helling wordt al ruim een jaar een 
debat gevoerd over het meest wensei!jke 
karakter van GroenLinkse politiek. Moet de 
partij kiezen voor een 'behoudende' poli
tiek of moet juist het aloude streven naar 
ingrijpende maatschappelijke veranderin
gen voorop staan? 

'Laten we wel wezen, Groenlinks is een 
partij die verandering hoog in haar vaandel 
heeft staan. En dat vind ik ook terecht. 
Maar je kunt daar alleen zinvol iets over 
zeggen als je een onderscheid maakt tussen 
verschillende politieke thema's. De drie 
belangrijkste zijn sociale politiek, milieu en 
alles wat met democratie, multiculturele 
samenleving en tolerantie te maken heeft. 
Ik denk dat er een sterke neiging is om op 
twee van die drie terreinen - de sociale 

politiek en de multiculturele samenleving
naar een zekere mate van behoud te stre
ven. Vergeleken met de landen om ons 
heen doen we het op deze twee terreinen 
zo slecht nog niet. Daar is een aantal basis
principes het verdedigen meer dan waard. 
Dat wil niet zeggen dat alles bij het oude 
moet blijven, dan verval je in een soort tra
ditionalisme. Vasthoudend aan enkele ba
sisprincipes denk ik dat bijvoorbeeld aan 
een forse vernieuwing van de verzorgings
staat niet ontkomen kan worden. 
Datzelfde geldt voor de multiculturele sa
menleving. Ook daar is een traditie, die van 
tolerantie, aan erosie onderhevig. En ook 

daar zul je bepaalde basisideeën moeten 
verdedigen zonder voorbij te gaan aan 
reële problemen die ontstaan door veran-
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deringen in de bevolkingssamenstelling. 
Lang niet op alle multiculturele kwesties 
hebben wij een passend antwoord. Ik denk 
dat vele vraagstukken een stuk ingewikkel
der zijn dan sommige pleitbezorgers van de 
multiculturele samenleving binnen Groen
Links, die alleen maar de positieve kanten 
benadrukken, ons willen doen geloven. 

Bij het derde politieke thema, het milieu, 
moet de partij een veel offensievere strate
gie hanteren. Daar moet de nadruk op 
veranderingen in beleid en mentaliteit lig
gen. Verandering met een grote V.' 

Dat laatste is merkwaardig. want voor de 
voorvechters van een meer 'conservatio
nistische' politiek is nu juist het milieubeleid 
een reden om te pleiten voor behoud-
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'Hoe lang ik nog blijf, ik weet het echt niet' (foto: Angelo Goedemondt) 
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'Wij moeten durven zeggen 
zucht. Als het gaat om landschap en natuur 
wil GroenLinks toch juist zoveel mogelijk in 
tact laten? 

'What's in a name? Ik voel me niet zo 

prettig bij alles wat naar conservatief riekt. 
Ik denk niet dat dat een term is waarmee 

we Groenlinks naar de volgende eeuw 
kunnen leiden. Zonder in een woorden
strijd te belanden, zal er toch veel veran
derd moeten worden om uiteindelijk die 

natuur te behouden.' 

Maar het gaat nog om iets anders. Wat ook 
wordt aangekaart, is de toon van politiek 
bednjven. GroenLinks dient de retoriek 
van complete verandering af te zweren. Oe 
indruk moet vermeden worden dat vrijwel 
niets hier het verdedigen waard is. 

'Van die school ben ik niet. Ik kan me de 
discussie over het Groenlinkse manifest 
nog herinneren en de passage daarin over 
"het is goed toeven in Nederland". Na

tuurlijk is het bij ons goed toeven, zeker als 
je Nederland vergelijkt met de rest van de 
wereld. Veel dingen zijn hier nog niet zo 
beroerd. Maar het is ook op veel terreinen 
niet zoals wij ons dat voorstellen . Als je 
streeft naar meer rechtvaardigheid moet 
er nog steeds veel veranderd en verbeterd 
worden. 
'Wat mij wel aanspreekt is die aanval op 
retoriek. Dat hoort ook bij het concept van 
kwaliteitsoppositie dat wij hanteren. Als 
wij iets willen veranderen, moeten we 
onszelf dwingen dat heel concreet te ma
ken. Geen slagen in de lucht of schreeuwen 
in de nacht. Wat dat betreft is er vooruit
gang geboekt de laatste jaren. Maar die 
veranderingsretoriek, dat blijft een zwak 
punt binnen Groenlinks. Als wij mensen 
duidelijk willen maken hoe het er volgens 
ons overmorgen uit zou moeten zien, dan 
is het beeld dat wij ons daarvan vormen nog 
niet helder en uitgewerkt genoeg. Dat 
geldt zowel voor als we iets willen behou
den als voor de gevallen waarin wij iets 
willen veranderen. De tijd van de grote 
sjablonen is gelukkig voorbij maar wat 
daarvoor in de plaats is gekomen is nog niet 
helemaal duidelijk.' 

Sommige mensen binnen GroenLinks vin
den nu juist dat in het schetsen van een 
groot en aansprekend ideaal de kracht van 
GroenLinks zou moeten liggen. Niet in het 
aandragen van allerlei korte-termijnoplos
singen. 

'Als je nu kijkt naar het beeld van Groen
Links in de media, dan is - in alle beschei
denheid - het beeld toch vooral dat we 

behoorlijk goed weten wat we vinden van 
allerlei regeringsvoorstellen en dat we dat 
ook prima over het voetlicht kunnen bren
gen. Over die oppositionele rol bestaat 

dot volledige 

werkgelegenheid de 

eerstkomende 25 jaar 

illusiepolitiek is' 

niet veel onduidelijkheid. Dat is het werk 
van de korte baan. 
Ik denk dat dat beeld van Groenlinks op 
termijn gekoppeld moet worden aan een 
vertrouwen dat wij ook weten hoe het dan 
in de toekomst allemaal ongeveer zou 
moeten. Wat voor soort samenleving wil 
len wij nou eigenlijk? Dat profiel van 
Groenlinks, die koppeling van idealen en 
realisme, dat vergt een verdere uitwerking. 
Wij zijn niet de partij van de holle kreten. 
Het is kiezersbedrog als je de mensen 
voorspiegelt dat wat wij willen zomaar 

zonder problemen gerealiseerd kan wor
den. Mensen hebben er recht op te weten 
vanuit welk idealisme wij werken . Dat is 
iets anders dan alleen maar benadrukken 
hoe de ideale samenleving er uit zou moe
ten zien .' 

Wat is dat ideaal dan? In het verleden heb 
je je wel eens uitgesproken voor de zoge
naamde "onthaaste" samenleving. Daarin 
werkt iedereen minder, is het werk eerlij
ker verdeeld en heeft men meer tijd voor 
ontspanning en zorg voor anderen. Dat 
beeld zal bij een deel van het GroenLinkse 
electoraat, de middenklasse met post-ma
terialistische waarden, wel aanslaan. Maar 
er zullen ook mensen zijn die zeggen, geef 
ons nou eerst maar eens voldoende werk 
of middelen van bestaan om een beetje 
fatsoenlijk te kunnen leven. Is dat niet het 
probleem bij een zo eenduidig omschreven 
en uitgedragen ideaal? 

'Centraal staat voor mij het begrip "kwali
teit". Daarmee kun je nietalleen die altruïs
tische middenklasse aanspreken als het 
gaat om minder werken, meer groen, meer 
ontspanning. Dat is niet alleen voor die 
groep een aantrekkelijk perspectief. 
Ook de zogenaamde "onderklasse" heeft 
daar belang bij . In veel banen haal je bijvoor
beeld het einde niet ongeschonden. Men
sen worden afgekeurd of zijn anderszins 
gedwongen voortijdig te stoppen. Juist in 
die banen met weinig perspectief zou min
der werken en meer ontspanning een op
lossing zijn. 
Daarmee onderscheiden we ons ook van 
de sociaal-democratie. Daar durft men, 
vanuit de "Arbeid adelt"-traditie, geen af
scheid te nemen van arbeid als topsport. Ik 
vind ook dat wij moeten durven zeggen dat 
volledige werkgelegenheid de eerstko-

mende 25 jaar illusiepolitiek is. Het vinden 
van werk zal voor veel mensen niet lukken 
en daar zul je dus iets anders voor moeten 
doen. In die zin hebben ook mensen "aan 
de onderkant" of hoe je dat ook wilt 
noemen, individueel belang bij zo 'n begrip 
"kwaliteit" '. 

Voor die vrij grote groep mensen zul je ook 
op korte termijn iets moeten verzinnen, 
bijvoorbeeld in de financiële sfeer, zodat ze 

de mogelijkheid krijgen om ook zonder 
baan volwaardig deel te nemen aan de 
samenleving'. 

Maar is deelname aan betaalde arbeid niet 
een keiharde voorwaarde om mee te kun
nen doen in de "ontspannen" samenleving? 

'Ja, natuurlijk is dat zo. Ook voor mij is 
betaalde arbeid heel belangrijk. Maar dan 
moet je ook de consequenties aanvaarden. 
Als het gaat om herverdeling van werk 
komen we er dan niet met een 32-urige 
werkweek. Daarmee kr ijgen we die 
400.000 langdurig werklozen niet aan een 
baan. Dat zal nog veel rigoreuzer moeten 
en dat zie ik simpelweg de komende acht 
jaar niet gebeuren. Logisch uitvloeisel is de 
erkenning dat volledige werkgelegenheid 
niet binnen bereik is. Daarom ook moeten 
andere vormen van participatie en activi
teit, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, veel 
hoger gewaardeerd moeten worden. 

'Natuurlijk moet Groenlinks zich blijven 
profileren met ingrijpende maatregelen om 
meer mensen aan een baan te helpen. Dat 
kan op veel verschillende manieren maar 
dat perspectief op werk voor meer men
sen moet er blijven. Echter, ook wij zullen 
daarmee niet iedereen aan het werk krij
gen. Dat is precies het debat dat ik regelma
tig met Kok en Melkert voer. Zij weigeren 
toe te geven dat ook hun programma niet 
tot volledige werkgelegenheid zal leiden. Ik 
snap dat wel, want daarmee zouden ze 
erkennen dat het sociale-zekerheidsstelsel 
niet meer goed kan functioneren. Dat is 
opgezet voor mensen die tijdelijk zonder 
baan zaten. Niet voor langdurig werklozen 
waarvoor die uitkering op minimumniveau 
jaar in, jaar uit niet voldoende is. Dat zal 
zelfs Bolkestein niet ontkennen.' 

Maar laat je het ideaal van een baan voor 
iedereen daarmee toch niet te makkelijk 
los? 

'Nee. Het is kretologie om te blijven roe
pen dat wij vinden dat er voor iedereen een 
baan moet zijn terwijl we niet het program
ma hebben om dat voor elkaar te krijgen. 
Als basiswaarde blijf ik er aan vasthouden 
maar in tegenstelling tot Kok durf ik de 
consequentie te aanvaarden van het feit dat 
ik dat principe op de korte termijn niet kan 
realiseren. Voor de groep die buitengeslo-
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t en blijft zul je iets anders moeten doen. 
Geef die mensen een fatsoenlijke uitkering 
en laat de sollicitatieplicht vervallen.' 

Denk je dat er buiten GroenLinks voldoen
de steun opgebouwd kan worden voor dat 
perspectief van een "onthaaste" samenle
vmg? 

'Je ziet wel iets van een kentering. Binnen 
de PvdA zijn er ontegenzeggelijk mensen 
die het met dat pleidooi eens zijn. In de 
vakbeweging sowieso. Daar zitten je eerste 
coalitiepartners. 

Noem jij jezelf nog socialist? 
' Ik kan met dat begrip nog ontzettend 
weinig. Hoe je het ook wendt of keert, de 
associatie van de meeste mensen bij socia
lisme is toch die van het systeem dat in 

1989 aan gruzelementen is gevallen. Met 
dat soort systemen moeten we ons dus 
absoluut niet associëren. Laat mensen zèlf 

oordelen. Als men de manier waarop wij 
politiek gestalte geven aan begrippen als 
r echtvaardigheid en solidariteit, tooit met 
het etiket socialistisch, dan moet men dat 
maar doen.' 

Maak je je er nu niet met een jantje van 
Leiden vanaf? Geefje door je zo afstandelijk 
te uiten over een voor GroenLinks toch 

toonaangevende traditie ook niet een be
paalde herkenbaarheid en standvastigheid 
op? 

'Als Groenlinks zijn we niet zo geworteld 
in die traditie als de sociaal-democratie. 
Voor hen is het waarschijnlijk moeilijker 
om daar afstand van te nemen. Ik heb daar 
helemaal geen probleem mee maar dat 
heeft te maken met mijn eigen associaties. 
Het kan best zo zijn dat het idealisme dat ik 
heb en de idealen die een ander heeft 
naadloos bij elkaar aansluiten, terwijl de 
een zich nog graag socialist noemt en ik die 
behoefte niet heb. Voor mij is de inhoud 
van het begrip veel meer een ankerpunt 
dan het etiket. Ik vind dat ook niet zo 
relevant. 
"Links" dekt voor mij meer de lading. Ik 
vind het dan ook belangrijker om ons als 
Groenlinks als linkse partij beter te posi
tioneren, zo concreet mogelijk.' 

Heel concreet, de sociale zekerheid. Ben je 
het eens met de stelling dat betaalde arbeid 
de emge toegang tot de bovenminimale 
sociale zekerheid is en moet blijven? 

'Ja, dat lijkt me wel. Maar terugkomend op 
wat ik daarnet zei, hoort daarbij wel de 
erkenning dat het bestaansminimum voor 
mensen zonder werk niet afdoende is voor 
een langere periode. Naarmate je langer in 

de bijstand zit, moet het niveau van de 
uitkering worden aangepast. Anders krijg 
je armoede.' 

Geef je mensen daarmee ook de ruimte 
om langdurig vrijwillig werkloos te blijven? 

'Als jij denkt dat het aantrekkelijk is om 

eerst vijf jaar in de bijstand te zitten en 
daarna in aanmerking te komen voor die I 0 
procent verhoging uit ons verkiezingspro
gramma, dan mag je dat risico van mij 
nemen. Met natuurlijk die eerste vijf jaar 
wel een sollicitatieplicht. Daarmee doe je 
toch een poging, volstrekt terecht in mijn 
ogen, om de niet-willigen van de niet
kunners te scheiden. Ik wil geen premie op 
luiheid.' 

Dan moet je ook de consequenties aan
vaarden. Staat die sollicitatieplicht niet op 
gespannen voet met de invoering van een 
basisinkomen? 

'Dat denk ik wel ja. Maar in het verkiezings

programma wordt dan ook niet gepleit 
voor een basisinkomen. Met die kwestie 
zal in de toekomst slimmer moeten wor
den omgegaan. Een basisinkomen van 
f 1200,- voor iedereen betekent natuurlijk 
de volledige ontkoppeling van arbeid en 
inkomen. Daar ben ik geen voorstander 
van. Bovendien kost dat toch wel heel veel 

'De grote uitdaging blijft voorlopig om van GroenLinks een serieuze partij. te maken bij" de volgende verkiezingen' (foto: Angelo Goedemondt) 



8 

'Voor de partij is het 

geld en de gedragseffecten van zo'n basis
inkomen zijn ook niet zo makkelijk te 

voorspellen. 
Een andere kwestie blijft het voordeel van 
samenwonen boven alleenwonen. Ook in 
onze voorstellen voor individualisering van 
de sociale zekerheid wordt rekening ge
houden met de woonsituatie. Het blijft 
lastig maar volledige individualisering zie ik 
er niet van komen. Je zult rekening moeten 
blijven houden met de woonsituatie en dat 
vind ik ook niet zo raar.' 

Wat vind je van een volledige privatisering 
van de bovenminimale sociale zekerheid 
bovenop een door de overheid gegaran
deerd ministelsel? 

'Daar zie ik niet zoveel in. Probleem is dat 

wij op dit moment nog geen goed uitge
werkt alternatief hebben. Daar zit een 
witte vlek in het Groenlinks-programma. 
Dat laat onverlet dat wij stevig stelling 
moeten blijven nemen tegen de tendens 

om de markt allerlei problemen op te laten 
lossen. Een ministelsel kàn in principe wel 
maar het zal leiden tot een ongewenste 
tweedeling waarbij ook een groot deel van 
de werkenden niet meer in aanmerking zal 
komen voor een bovenminimale uitkering. 
Of ze kunnen niet voldoen aan de hoge 
toelatingseisen voor zo'n particuliere ver
zekering of de premie is onbetaalbaar. Dat 
is onaanvaardbaar. 
Als je eenmaal premies hebt betaald voor 

een verzekering moet je ook het recht 
hebben op een uitkering. Dat heeft conse

quenties voor de hoogte van de premies 

maar als het alternatief is het opwerpen van 
hoge drempels voor de bovenminimale 
uitkeringen, dan kies ik voor het eerste en 
tegen het laatste.' 

Hoe stel je je de betaling van zo'n systeem 
voor? Via interne solidariteit? 

' Ik vind nog steeds dat bijvoorbeeld een 

WAO-premie die niet differentieert naar 
regio of bedrijfstak het beste is. Op het 
moment dat je in de meeste sociale verze
keringen de premie gaat differentiëren, 
geef je bedrijven weliswaar prikkels om zelf 
iets te gaan doen aan de werkomstandighe
den, waar in principe niks op tegen is, maar 
schep je tegelijkertijd een groot probleem. 
Ik zie dan op grote schaal dezelfde proble
men ontstaan als bij de inmiddels afgeschaf
te bonus/malus-regeling in de WAO. De 
ogenschijnlijk effectieve prikkels werkten 
daar uiteindelijk contra-produktief. Je pro
voceert werkgevers als het ware om 
steeds hogere drempels op te werpen bij 
het in dienst nemen van nieuwe werkne
mers. Het aannamebeleid wordt een stuk 
strenger. Deze informele selectie is in het 
nadeel van de zogeheten "zwakke groe-

interessant om heel 

intensief de discussie 

met PvdA en D66 aan 

te gaan. Het is één 

van de weinige 

mogelijkheden voor 

GroenLinks om iets te 

bereiken' 

pen" op de arbeidsmarkt, de WAO'ers 
voorop.' 

Houdt deze opvatting over solidariteit in 
dat de mensen met de vaste, in de regel 
beter betaalde banen de premies op moe
ten blijven brengen voor de mensen met 
de flexibele, slecht betaalde banen. 

'Ja, maar de hoogte van de premies is 
slechts één kant van de medaille. Waar we 
naartoe moeten, is dat veel minder mensen 
in de bijstand belanden. Als het gaat om 
bovenminimale uitkeringen ben ik - zoals 
bij de WW - voor een loongerelateerde 
uitkering voor een bepaalde tijd. Na die 
periode zou je veel langer in de vervolguit
kering, die onderdeel is van de WW, moe
ten kunnen blijven zitten. Die is weliswaar 

op het niveau van het sociale minimum 

maar zonder partner- of vermogenstoets. 

Zo'n uitkering is dus veel geïndividualiseer
der dan de bijstand en ook zonder nadelen 
als het verplicht "opeten" van je eigen huis 
en dergelijke.' 

Ander onderwerp, mobiliteit. Hinkt 
GroenLinks daarbij toch niet teveel op 
twee gedachten? Is GroenLinks overtui
gend als men pleit tégen Schiphol, vóór 
alternatieven, dus vóór de Hogesnelheids
lijn, maar dan weer niet door het Groene 
Hart? Moeten er niet hardere en daardoor 
pijnlijker keuzen gemaakt worden? 

'Een verhaal wordt overtuigender naarma
te je beter in staat bent om te kiezen. Ik 
vind dat wij op een aantal punten een 
helder verhaal hebben maar dat het pro
bleem is dat we teveel willen behouden 
zonder duidelijke keuzen te maken. Zo kun 
je in mijn optiek niet tegen de uitbreiding 
van Schiphol zijn en tegen de Hogesnel
heidslijn. Dat lijkt me geen verkoopbaar 
verhaal. Dat dilemma klopt. 
De moeilijkste discussie blijft echter hoe je 
in de toekomst minder afhankelijk kunt 
worden van mobiliteit. Hoe richt je de 
samenleving zó in dat vervoer van goede-

ren en mensen minder noodzakelijk wordt. 
Op dat punt is het bieden van een overtui
gend, aansprekend perspectief misschien 
wel het moeilijkst. Je kunt een hoop groei 
van mobiliteit opvangen met nieuwe tech
nieken en dergelijke maar ook dat heeft zijn 

beperkingen. Er zal altijd behoefte blijven 
aan meer mobiliteit, ook omdat mobiliteit 
samenhangt met vrijheid en die moet je niet 
teveel willen beknotten. De noodzaak van 

duidelijke keuzen blijft. 
Ook als je kiest voor de minst milieu
schadelijke vorm van transport zal niet elk 
natuurgebied behouden kunnen blijven. Ik 
vind dat wij moeten kiezen voor een infra

structuur waarbij zoveel mogelijk via het 
spoor wordt afgewikkeld. Tegelijk moeten 
die vrachtwagens wel van de weg en daar 
zul je onder andere het prijsmechanisme 
voor moeten gebruiken. Wat me wel eens 
verbaast, is dat het verzet tegen de aanleg 
van een nieuw stuk spoorlijn, hoeveel be
zwaren daar ook aan kleven, altijd vele 
malen groter is dan het verzet tegen een 
nieuwe weg. Dat zeg ik ook tegen de 
mensen die langs het traject van de Bet
uwelijn wonen. Wij hebben met overtui
ging tegen de Betuwelijn gestemd. Maar als 
je die extra spoorlijnen wilt- en dat willen 
wij -dan zul je bereid moeten zijn de prijs 
te betalen, ook in de vorm van stukken 
natuur die niet allemaal behouden kunnen 
worden.' 

Was de Betuwelijn de laatste uitbreiding 
waar GroenLinks nog met redelijke argu
menten omkleed tegen kon zijn? 

'Dat denk ik niet. Ik geloof in de ontwikke

ling van nieuwe technieken, bijvoorbeeld 
vervoer ondergronds. Daar valt nog veel te 
winnen, daar moeten we niet al te laatdun
kend over doen. Er komen zeker alterna

tieven voor een massale uitbreiding boven
gronds. 
Wat ik me niet voor kan stellen, is dat tot 
in lengte van dagen het lokale belang -
overlast van nieuwe infrastructuur - het 
wint van de nationale behoefte aan meer 
milieuvriendelijk vervoer. Bij de Betuwelijn 
was volstrekt onduidelijk of het vrachtver
keer evenredig af zou nemen. Daarom kon 
ik daar met een tegenstem wel goed uit de 
voeten. Maar op zich ben ik liever voor een 
Betuwelijn die fatsoenlijk aangelegd wordt 
als vervanging van vrachtverkeer over de 
weg. Ik ben er volstrekt van overtuigd dat 
we die kant op moeten, dat dat geen keuze 
meer is.' 

Hoe zit het met de achterban van Groen
Links? Er gaapt een kloof tussen de mensen 
die op GroenLinks stemmen - de goedwil
lende, aardig opgeleide middenklassers -
en de mensen voor wie de partij opkomt -
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'Het blijft lastig, maar 

de mensen "aan de onderkant"? Is die 
sociale kloof politiek wel te overbruggen? 

' Ik denk dat je op dat punt rekening moet 
houden met een cultuur die je in de partij 
hebt. Die is dat het programma sterk ge
r icht is op de onderklasse terwijl het elec
toraat vooral in de groep daarboven zit. 
Dat we die altruïstische middenklasse 
maximaal aan ons proberen te binden, vind 
ik geen enkel probleem. Maar daarnaast 

moet je op een geloofwaardige manier je 
sociale intenties kenbaar maken, ook in 
contacten met die groepen aan de onder
kant zelf.' 

Zit GroenLinks niet nog te veel gevangen in 
da t sociale sentiment, met als gevolg een 
soort kortzichtig opkomen voor de belan
gen van "de minima" zonder dat daar een 
algehele visie over bijvoorbeeld de sociale 
zekerheid aan ten grondslag ligt? Is het 
ontbreken van zo'n overkoepelende so
C/'aal-politieke visie ook niet een belangnjke 
verklaring voor de verkiezingsnederlaag 
van vorig jaar? 

'Die indruk heb ik niet. De bewering over 
het bevangen zijn door sociale sentimenten 
vind ik te simplistisch. Wat ik wèl vind, is 
dat de prijs die ons sociale programma 
vraagt, ook van de middenklasse, onvol
doende is uitgewerkt. Hoe hoog is die prijs, 
wat krijgen mensen er voor terug, dat 
soort vragen. 

T egelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat 
dat deel van de middengroepen dat zich tot 
ons aangetrokken voelt, voldoende gevoel 

van rechtvaardigheid kan opbrengen op het 

moment dat wij heel zichtbaar knokken 
voor die onderkant. 

T och moet je je politieke program niet 
uitsluitend baseren op altruïsme. Altruïs
me is wellicht ook een verkeerd woord, 

ant een dergelijke opofferingsgezindheid 
veronderstelt dat je alleen maar geeft en 
niets krijgt. Veel mensen zijn bereid een 
!Prijs te betalen voor solidariteit, de boel 
maatschappelijk een beetje bij elkaar hou
den, een fatsoenlijke samenleving. Maar 
daar willen diezelfde mensen ook iets voor 
tt.e rug hebben. Niet iedereen is een tilan
Itroop en hoeft dat wat mij betreft ook niet 
t e zijn. Vanuit Groenlinks wordt soms het 
morele appel te veel benadrukt en wordt 
te weinig aangegeven dat je er als midden-
lasse ook iets voor terug krijgt. Bijvoor

heeld een rechtvaardig sociale-zekerheids
stelsel waar iedereen op een gegeven me

ent mee te maken kan krijgen, ook de 
~ankemployé na een reorganisatie.' 

Dat er tussen de SP en GroenLinks grote 
\(ff'SChillen z1j"n in ideologie, strategie en 
electoraat is zo klaar als een klontje. Toch 
ZJ~n veel GroenLinksers ook wel een beetje 

volledige 

individualisering van 

de sociale zekerheid 

zie ik er niet van 

komen 

jaloers op dat bijna ouderwetse activisme 
dat de SP ten toon spreidt. }Ij ook? 

'Nee, van jaloezie heb ik geen last. Je moet 
gewoon zeggen dat de SP het op haar 
manier goed doet. Wij moeten echt niet 
gaan proberen dat beter te doen. Realiseer 
je je goed dat die werkwijze en de inhoud 
van hun politiek met elkaar verbonden zijn. 
Het populisme van de SP heeft alles te 
maken met hun sterke activisme. Zij zijn 
voor niets zo bang als voor het verkondi
gen van een mening die naar hun veronder

stelling anders is dan die van de man of 
vrouw in de straat. 
Het is zó eenvoudig om op de spontane 
golven van verontwaardiging mee te gaan 
en op basis daarvan politiek te bedrijven. 
Dat dóetde SP maar daarvind ik geen kunst 
aan. Daarom is de SP bijvoorbeeld tegen 
elke vorm van milieuheffing. Dat is ook 
geen makkelijk verhaal - en wij doen dat 
zelf ook niet altijd goed -, maar als de 
invoering van een heffing gevolgen heeft 

voor de inkomens van mensen, dan moet je 
daar geen verstoppertje over gaan spelen.' 

Is het toch geen gemis dat GroenLinks zo'n 
sterke band met een duidelijk aanwijsbare 
achterban ontbeert? 

' Ik ben ervoor om de banden met die 
groepen te verbeteren. Maar wel op basis 
van ons eerlijke, heldere, concrete pro
gramma. Ik heb er een ontzettende hekel 
aan mensen naar de mond te praten. Wij 
moeten ook tegen mensen aan de onder
kant durven zeggen: naar ons idee moet het 
zo en zo, ook als ze het daar niet mee eens 
zijn. Die confrontatie is tot nu toe te weinig 
gezocht.' 

Is het geen enorme druk om te weten dat 
GroenLinks op dit moment ontzettend af
hankelijk is van jouw ''gezicht"? Aan stop
pen mag jij" natuurlijk nog helemaal niet 
denken. · 

'Ik realiseer me al veel langer, ook vóór dit 
jaar, dat gezichten, persoonlijkheden in de 

politiek belangrijker zijn geworden. Daar is 
ook niks op tegen zolang persoon en partij 
redelijk met elkaar in evenwicht zijn. Je ziet 
aan de populariteit van Kok en de verkie
zingsnederlagen van de PvdA dat dat ook 
mis kan gaan. Op dit moment gaat dat 

geloof ik met mij en GroenLinks nog goed. 
Hoe lang ik nog blijf, ik weet het echt niet. 
Ik heb het nu naar mijn zin en ik wil dit werk 
zeker nog een aantal jaren doen maar zestig 
zie ik mezelf hier niet worden. Wat ik 
belangrijker vind is om vanuit deze positie 
- fractievoorzitter, politiek leider - het 

maakt me niet uit hoe je het noemt, mee te 
werken aan het maken van de noodzakelij
ke keuzen die in het verschiet liggen voor 

Groenlinks.' 

Ben je er niet beducht voor dat je met jouw 
behoefte aan invloed en concrete resulta
ten op een gegeven moment uitgekeken 
raakt op GroenLinks en dat dan bijvoor
beeld de PvdA of 066 een aantrekkelijk 
perspectief vormen? 

'Ik sluit niet uit dat het politieke landschap 
er over tien jaar anders uitziet dan nu. Wat 
ik voor de partij interessant vind, is om heel 
intensief de discussie met PvdA en D66 aan 
te gaan. Ik denk dat dat één van de weinige 
mogelijkheden is voor Groenlinks om 
toch ook iets te bereiken. 
Ik vind dat GroenLinks het debat met die 
partijen meer moet gaan zoeken en op 
milieuthema's ook moet gaan samenwer
ken. Of dat vroeger of later ook organisa
torische consequenties moet hebben, dat 
zou best mogelijk zijn maar daarvoor is het 
nu nog veel te vroeg. 
De grote uitdaging blijft voorlopig om van 
Groenlinks een serieuze partij te maken 
bij de volgende verkiezingen. Dat staat wat 

mij betreft niet op gespannen voet met 
pogingen om de komende jaren samen te 

werken met andere progressieve partijen 
en bewegingen om op die manier een veel 
offensievere houding in te kunnen nemen.' 

Moet GroenLinks richting PvdA en 066 
dan niet meer initiatief nemen dan ze nu 
doet? 

'Dat vind ik wel ja. Wij moeten op dat punt 
onze inspanningen opvoeren, ook naar de 
vakbeweging toe bijvoorbeeld. In het besef 
dat je anders als kleine partij gewoon niets 
voor elkaar krijgt. 
Ik wil daar graag zelf een rol in spelen en ik 
ben daar op dit moment ook wel mee bezig. 
Je moet daar echter niet teveel mee te 
koop lopen want dat is de beste manier om 
het te laten mislukken. Maar om op die 
vorige vraag terug te komen. Niemand 
hoeft bang te zijn dat ik binnen een paar jaar 
overstap naar de PvdA.' T 



Het afzinl<en 
van de politiek 
Bram van Ojik 

De overwinningsroes na de geslaagde Brent Spar-actie is voorbij. Na het debàcle van 

Mururoa staat Greenpeace weer met beide benen op de grond.Toch was het verzet 

tegen het'afzinken' van de boortoren van Shell veelbetekenend: Greenpeace kreeg 

steun uit politieke hoek. Een analyse van een korte maar hevige consumentenactie die 

de klassieke kaders ver te buiten ging. 
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Het succes van de actie tegen het 'afzinken' 
van de Brent Spar kwam voor iedereen 
onverwacht, waarschijnlijk ook voor 
Greenpeace zelf. De verrassende ontkno
ping was dan ook meer het resultaat van 
een toevallige opeenvolging van onge
plande gebeurtenissen dan van een bewust 
gekozen actiestrategie. 
De bezetting van de Brent Spar door 
Greenpeace-activisten kreeg in het begin 
nauwelijks aandacht. Shell reageerde stoï
cijns, politici keken de andere kant op en de 
media lieten het lange tijd afweten. Dat 
veranderde, eerst in Duitsland maar later 
ook elders, toen werd opgeroepen tot een 
boycot van de benzine van het concern. In 
Duitsland waren het nota bene conserva
tieve politici die hun grijze gezicht maar al 
te graag met groen opfleurden door de 
consument te vragen om de Shell-pomp 
voorbij te rijden. Greenpeace reageerde 
snel en adequaat door dit appel over te 
nemen en van een organisatorisch draag
vlak te voorzien, maar de milieu-organisa
tie liep dus niet voorop. 

LAMLENDIGHEID 
De boycot sloeg boven verwachting aan, 

opnieuw eerst in Duitsland, maar snel 
daarna ook in andere Europese landen. 
Consumenten bleken er openlijk genoegen 
in te scheppen om met hun portemonnee 
te protesteren tegen wat algemeen werd 
gezien als een voorgenomen misdaad tegen 
het milieu. Shell reageerde stom: de onze
kere multi-national deed met grote adver
tenties een beroep op het wetenschappelijk 
inlevingsvermogen van haar klanten, ter-

wijl die klanten zich nu juist op grond van 
meer emotionele overwegingen tegen de 
voorgenomen dumping keerden. 
Het is niet uitgesloten dat Shell in de 
kwestie van het afzinken van de Brent Spar, 
rationeel gezien, meer gelijk had dan haar 
werd gegund. Maar kennelijk deed dat er 
niet zoveel toe. De boycot sloeg aan, zo
zeer zelfs dat het bedrijf gedwongen werd 
om op het allerlaatste moment van koers te 
veranderen . De Brent Spar wacht nu in een 
Noors fjord tot iemand ontdekt hoe het 
verder moet. 
De Brent Spar-actie is te veel door grillige, 
en misschien unieke, factoren bepaald om 
haar te kopiëren. Greenpeace en andere 
milieuorganisaties beseffen het incidentele 
karakter van het geboekte succes maar al 
te goed. Er is lang gewikt en gewogen, maar 
uiteindelijk is er- hoewel dit toch voor de 
hand had gelegen - in de campagne tegen 
kernproeven op Muroroa niet tot een 
boycot van Franse produkten opgeroepen. 
Terwijl kritische consumenten overstap
ten op Chileense en Zuid-Afrikaanse wij
nen (die tegenwoordig gelukkig politiek
correct gedronken mogen worden) , en 
een enkeling zelfs in Duitsland op vakantie 
ging, vreesde de milieubeweging dat de 
boycot zou mislukken, dat Frankrijk er
door nog verder in een nationalistisch har
nas zou worden gejaagd en dat de verkeer
den erdoor getroffen zouden kunnen wor
den. Dit keer geen boycot dus. 
Dat neemt niet weg dat uit de Brent Spar
affaire toch het nodige geleerd kan wor
den. Wat het meest opvalt, is de lamlendig
heid van de politiek. Politici hebben het 

maken van beleid ingeruild voor het bespe
len van de publieke opinie. In dat laatste 
lopen ze soms voorop - zoals de Duitse 
conservatieven rond de Brent Spar - maar 
nog vaker komen ze ietsje later, omdat ze 
eerst even moeten zien uit welke hoek de 
wind waait. 
Die afwachtende houding typeert ook de 
reactie in de Nederlandse politiek. Nadat 
de Britse regering onze minister van het 
voorgenomen afzinken van de Brent Spar 
op de hoogte had gesteld, gebeurde er 
eerst maandenlang niks. Pas toen er in de 
samenleving met de dag meer commotie 
ontstond, schrokken ook de bewindslie
den en Kamerleden wakker. En wat deed 
het kabinet? Maakte het samen met andere 
landen een wet om dumping in zee te 
verbieden? Verbood het Shell, deels een 
Nederlands bedrijf tenslotte, om die dum
ping door te zetten (met desnoods een 
algehele overheidsboycot als sanctie)? 
Nee, dat deed het niet. De regering lobby
de achter de schermen bij Shell om het 
bedrijf op andere gedachten te brengen en 
ministers lieten, dingend naar de gunst van 
het publiek, in het openbaar weten er geen 
bezwaar tegen te hebben als hun chauffeur 
de Shell-pomp links zou laten liggen. Half
zachter kan het nauwelijks. 

LEEMTE 
Een organisatie als Greenpeace vult - zeker 

in het geval van de Brent Spar - op een 
effectieve manier de leemte die ontstaat 
door de afwezigheid van de politiek. Orga
nisaties van dit type, en burgers die kenne
lijk vertrouwen in dergelijke organisaties 
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stellen, illustreren een fenomeen dat in een 
recent pamflet van de Wiardi Beekman 
Stichting wordt aangeduid als 'de verplaat
sing van de politiek'. Het centrum van de 
besluitvorming ligt- volgens de auteurs -
steeds minder in Den Haag en steeds vaker 
bij lokale overheden of Brussel, bij ambte

naren, of maatschappelijke organisaties, bij 
het individu of bij de rechterlijke macht. 
De opkomende rol van maatschappelijke 
organisaties wordt in het licht gezien van 
het ontstaan van nieuwe controverses. In 
de politiekging het tot voor kortvooral om 
de verdeling van de maatschappelijke rijk
dom die de vrucht was van wat door links 
en rechts als 'vooruitgang' werd gezien. 
Wat eerst als min of meer schadelijke 
bijwerkingen van die vooruitgang werd 
beschouwd, komt nu echter centraal in het 
debat te staan. 'De milieuvernietiging en de 
gevolgen daarvan op de mens; allergieën en 
andere ziekteverschijnselen als gevolg van 
chemische toevoegingen in levensmidde
len; het werken met bepaalde chemische 
stoffen; vliegtuigongelukken, de gevolgen 
van het civiel en militair gebruik van kern
energie - ze hebben een sterke milieube
weging in het leven geroepen en de ver
houding tussen mens, techniek en natuur 
t ot een belangrijk politiek strijdpunt ge
maakt.' 
Het verschil met de oude verdelingspoli
tiek is essentieel. In die oude strijd staan 
armen tegenover rijken; op het nieuwe 
stijdtoneel is iedereen veel meer gelijk. 
"Milieuproblemen zijn democratisch', zo 

wordt de Duitse socioloog Beek met in

stemming geciteerd. 
De Brent Spar heeft bewezen hoe actueel 
deze analyse is. In de eerste plaats omdat 
een assertieve milieubeweging zonder slag 
of stoot het initiatief van de klassieke poli
t ieke organen overnam. In de tweede 
plaats omdat de woede over Shell inder
daad 'democratisch' was. Toen jonge acti

visten aan het IJ de toegangspoort tot het 
Amsterdamse Shell-laboratorium blok
keerden, kon je dikbetaalde employees van 
dat bedrijf voor de camera's van het NOS
Journaal zelfs horen verklaren dat ze het 
met het doel van de blokkade eigenlijk wel 
eens waren. 

ierin schuilt voor de milieubeweging een 
belangrijke les. De tijd dat de zorg om het 
milieu het exclusieve domein was van een 
kleine groep uitverkorenen ligt achter ons 
en de milieubeweging moet ervoor zorgen 
dat die tijd ook nooit meer terug komt. 
Milieu-activisten vind je namelijk in WD en 
CDA net zo goed als bij Groenlinks. Je 
indt ze in de kerken net zo goed als in de 

vakbeweging, onder de welgestelden net 
zo goed als onder de mensen op een 
rminimum. 

Dat betekent dat acties in alle gevallen aan 
een breed publiek moeten kunnen worden 
uitgelegd. Het betekent niet dat acties altijd 
keurig moeten zijn en dat actievoeders zich 
op voorhand moeten neerleggen bij wat 
meestal democratisch genomen besluiten 
worden genoemd. Net als boeren, bus
chauffeurs en binnenschippers mogen ook 
milieu-activisten ruimschoots gebruik ma

ken van het democratisch recht om buiten

parlementair actie te voeren. 

POLITIEKE TECHNOCRATIE 
Politieke besluitvorming is in een parlemen

taire democratie het resultaat van een 
openlijke botsing van belangen. Het econo
misch belang wint het daarbij vrijwel altijd 
van het ecologisch belang. Door middel van 
milieu-acties kunnen groepen burgers, al of 
niet in georganiseerd verband, proberen 
om besluitvormers ervan te overtuigen dat 
er een nieuwe afweging moet worden ge
maakt. Soms lukt dat, zoals bij de Brent 
Spar of bij de plannen voor nieuwe kerne
nergie, of in het verleden bij de voorgeno
men sluiting van de Oosterschelde. Soms 
wordt er een compromis bereikt, zoals 
onlangs bij de Betuwelijn. Soms lijkt de 
strijd verloren, zoals bij Schiphol, maar kan 
er in andere politieke verhoudingen op een 
later tijdstip alsnog winst worden binnen
gehaald. 
In a/Ie gevallen is de democratie gediend 
met het feit dat groepen burgers door een 

actieve maatschappelijke opstelling - bin
nen bepaalde grenzen van geweldloosheid 
en toetsing aan de rechterlijke macht -
proberen om voorgenomen besluiten te-

gen te houden of genomen besluiten ter 
discussie te stellen en teruggedraaid te 
krijgen. 
Natuurlijk spelen emotionele overwegin
gen daarbij een belangrijke rol. Ook dàt 
heeft de Brent Spar geleerd. Zorg om het 
milieu laat zich niet in technocratische 
banen leiden. Dat is wellicht al veel te veel 

gebeurd. Elk milieuprobleem wordt door 
elkaar tegensprekende deskundigen ge

monopoliseerd. Zo wordt de toename van 

het broeikaseffect gebagatelliseerd, zo be
wijzen de Fransen dat de kernproeven op 
Muroroa volledig veilig zijn, zo wordt de 
vijde baan van Schiphol als een 'milieubaan' 
aan de burgers verkocht. De burgers gelo
ven dat niet en hen wordt vervolgens 
verweten niet wetenschappelijk te zijn. Dat 
is raar. Deels omdat er altijd wel weten
schappers zijn die juist het omgekeerde 
beweren, deels ook omdat onvoldoende 
duidelijk wordt wat er eigenlijk mis is met 
emoties. Waarom zouden die geen rol 
mogen spelen/ 

Valt er van de Brent Spar nog meer te leren/ 
De macht van de consument, natuurlijk. 
Consumenten zijn wat de arbeiders waren 
in de klassieke politiek die om verdeling van 
de vruchten van vooruitgang draaide. Zij 
zijn 'de vroedvrouwen van de geschiede
nis'. Als hun machtige hand het wil, staat 
het ganse raderwerk stil. Dat is een pretti
ge gedachte. T 

Bram van Ojik is publicist en voorzitter van 

Milieudefensie 



Het gruwelijke 
Utopia van het 
cyberfeminisme 
Malou van Hlntum 

Vaststaande rollen en 

identiteiten zijn ouderwets. De 

mens van de toekomst moet 

niet alleen de grens tussen de 

seksen, maar ook die tussen de 

mens en de machine 

doorbreken.Aidus orakelt het 

cyberfeminisme. Maar deze 

nieuwste loot aan de 

feministische stam gaat mank 

aan een verbijsterende naïviteit 

omtrent de technologische 

ontwikkeling. Een stevige 

kritiek. 
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De -ismes voorbij? Dat dacht u maar. Er is 
een nieuw -isme uit the States overge
waaid, een -isme dat de onbegrensde mo
gelijkheden waar het land voor staat wer
kelijk politiek wil maken: het cyberfeminis
me. Alweer zo'n vrouwenspeeltje? 
Neenee, mijnheer. Het cyberfeminisme 
heeft ook voor u de ultieme bevrijding in 
petto: afschaffing van het biologische 
lichaam, die laatste gevangenis van de mens 
die hem opsluit in zijn egoïstische zelf en al 
doende de Ander creëert. 
Weg met alle categorieën waarin mensen 
tot nu toe zijn ingedeeld en tegenover 
elkaar geplaatst! Zo luidt de boodschap van 
de goeroe van het cyberfeminisme Donna 
Haraway, en in Nederland roept de school
Braidotti het haar hartstochtelijk na: zon
der identiteit zullen we worden, zonder 
essentie en aldus volledig vrij om te bepa
len wie of wat we zijn. 
Weg met die onhebbelijke neiging van de 
menselijke soort om zichzelf in opposities 
te denken! Homo/hetero, zwart/wit, rijk/ 
arm, man/vrouw, dier/machine/mens; het 
doet er allemaal niet meer toe. Niet alleen 
de hiërarchie die uit zo'n tweedeling voort
vloeit dient bestreden te worden - het 

gevecht waar emancipatiebewegingen zich 
tot dusverre op hebben toegelegd - , maar 
het onderscheid überhaupt moet op de 
helling. 
De gelijkheid die met de deconfiture van 

het reëel bestaande socialisme definitief als 
illusie ontmaskerd leek, zal nu dankzij de 
alles en iedereen doordringende technolo
gie alsnog realiteit worden - maar nu bo
vendien een pluralistisch karakter hebben. 
Mensen zullen cyborgs zijn, zichzelf naar 
eigen goeddunken (ver)bouwen met be
hulp van de technologieën die hen ter 
beschikking staan. Lenzen, pacemakers, 
hartkleppen, ze vormen nog maar het begin 
van een lichamelijk-technologische revolu
tie die van science fiction een tastbare 
realiteit maakt. 
De 'natuurlijke' ruimte voor de cyborg die 
daaruit geboren wordt ligt in cyberspace, 
de plek waar mensen en machines met 
elkaar in contact komen en communiceren. 
Cyborg en cyberspace samen vormen de 
ultieme bevrijding van lichaam en geest -
dat is althans wat beweerd wordt. 

GEN DERBENDER 
Laten we beginnen met een oneindige zwerf

tocht door de cyberspace van de global 
village. Daar bepalen we immers zelf in 
welke hoedanigheid we inloggen op het 
wereldomspannende computercommuni
catienetwerk. En laten we vervolgens een 
zelfgekozen lichaam ontwerpen, wars van 
conventies en taboes. Internet als panacee 
voor achterstelling en onderdrukking, de 
transseksueel - de vleesgeworden gender
bender- als symbool van een beweging die 
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Is cyberfeminisme dan niets 
panseksualiteit in het vaandel voert. 
Dat is nog eens andere koek dan de 'post
moderne boerderij' die Pauline Terree
horst schetst. Ook zij onderzoekt de mo
gelijkheden van de telematica-revolutie, en 
concludeert dat we met behulp van de 
elektronische snelweg de sekseverhoudin
gen kunnen normaliseren. Want telewer
ken biedt de mogelijkheid de dubbele be
lasting van vrouwen te reduceren, en zorgt 
er daarnaast voor dat mensen niet ver-
scheurd worden tussen hun thuis en hun 
werk. Samen op gelijkwaardige basis thuis
werken en voor de kinderen zorgen - het 
is een 'modelboerderij van de toekomst' 
die bij cyberfeministen enkel verveeld ge
gaap zal opleveren. Zij zien immers in dat 
de potentie van cyberspace veel groter, 
veel radicaler is: het schaft de seksen - de 
mensen! - als zodanig af. 
Het is niet alleen in informatietechnolo
gisch opzicht dat het Walhalla lokt. Ook 
ons eigen lichaam moet uiteengereten, af
gezaagd en weer aan elkaar geplakt. Vrijwil
ligheid en originaliteit zijn de enige criteria 
waaraan een rechtgeaarde cyborg moet 
voldoen. 
Zie wat we allemaal kunnen, juicht enthou
siast aanhangster Karin Spaink. Siliconen
borsten! Zwangere oma's! We kunnen ons 
lichaam vormgeven zoals we dat willen! 

meer dan een sf-

speeltje voor een 
decadente, 

postmoderne 

feministische elite? 

Orakelt Spaink, die een niet in de werke
lijkheid gegrond optimisme aan de dag legt 
wat de kundes van de medische stand 
betreft. Zo meent ze dat er in Nederland 
even gemakkelijk getransplanteerd wordt 
als gezapt. Niets is minder waar. Het enige 
dat we hier een beetje fatsoenlijk kunnen, 
is nieren verhuizen van het ene naar het 
andere lichaam. Tweederde van de ge
transplanteerde harten, longen en levers 
ligt er na een jaar of tien alweer uit. Trou
wens, ooit eens iemand gesproken die 
onder de prednison en de cyclosperine zit, 
afweeronderdrukkende medicijnen waar
toe een getransplanteerde levenslang ver
oordeeld is? Daar wordt je lichaam niet 
echt vrij van, en je geestblijft er niet vrij van. 
Orgaantransplantaties van dieren naar 
mensen, waarover verschillende auteurs in 
Neerlands eerste cyberfeministische bun-
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del Paste restante reppen, behoren tot sf
terrein. De geneeskunde werkt al jaren 
met varkenshartkleppen, maar er is nog 
nooit een varkensorgaan in een mens ge
monteerd. De kennis is daarvoor nog niet 
toereikend; betrokkenen verwachten op 
zijn vroegst over een jaar of tien, vijftien, 
met de eerste experimenten te kunnen 
beginnen. 

BIG TITS 
En gelooft Spaink nou echt dat de Ameri

kaanse tienermeisjes zich het Big Tits
cadeau laten aanmeten uit pure bevrijding? 
Het traditionele eindexamencadeau dat 
hun broertjes van dezelfde rijke ouders 
krijgen, een Eurorailcard, lijkt me veel 
grensverleggender. Is het trouwens niet 
ook zo dat de lekkende siliconenzakjes 
kanker en pijnlijke borstverhardingen ver
oorzaken? 
De kinderen van de oma-moeders zijn 
vroegtijdige wezen, maar die mogen daar 
vast niet over zeuren; kinderen hebben 
immers geen intrinsieke waarde, ze zijn 
enkel produkten die een moderne ouder 
zich- naast de virtuele werkelijkheid die hij 
zich aanschaft- veroorlooft. In dat licht is 
het dan ook niet verwonderlijk dat apostel 
lnes Orobio de Castro van de Braidotti
school het feit hekelt dat in Nederland het 
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Misschien kunnen we van 

wetenschappelijk onderzoek op embryo's 
aan banden is gelegd. Bovendien - het is 
een grof schandaal, mijnheer- mag je hier 
niet eens menselijke embryo's in dieren 
implanteren, of cellen klonen en afsplitsen. 
Ze constateert spijtig: 'De cyborg pur sang, 

zonder oorsprong en zonder essentie, 
stuit alsnog op een betonnen barrière.' De 
hoop van Donna Haraway op een zwanger
schap van een embryo van een andere 

soort zal dus voorlopig niet bewaarheid 
worden. 
Technische vragen worden overgeslagen, 
maatschappelijke kosten genegeerd, 
ethische dilemma's niet aangeroerd. Zelfs 
de discussie die feministen momenteel 
voeren over de medicalisering (en daar
mee objectivering) van het vrouwelijk 
lichaam, een discussie die nauw samen
hangt met de technologisering waar de 
cyberfeministen een lans voor breken, blijft 
volledig buiten beeld. 
In plaats daarvan krijgen we Spainks geope
reerde vriend voorgeschoteld die eerst 
een meisje was, maar nu een flikker is 
zonder borsten en baarmoeder, zonder 
penis maar mèt baardhaar en vagina. Z/hij 

verbeeldt het Utopia van Spaink: de cyborg 
die in geen enkele seksecategorie meer 
past. De ultieme bevrijding van de hetero
seksuele normering! Hebben cyberfemi
nisten echt niets beters te doen dan een 
geschifte minderheid in Nederland promo
ten? Is cyberfeminisme dan niets meer dan 

een sf-speeltje voor een decadente, post
moderne feministische elite? 

EMPATHIE 
Afgezien van het feit dat zelfs de meest 

zelfingenomen medicus zal ontkennen dat 
hij wonderen kan verrichten, zou de vraag 
naar het 'waarom' van deze medisch-tech
nologische snufjes toch aan de vraag naar 
de daadwerkelijke uitvoering ervan vooraf 
moeten gaan. Waarom alle kaarten zetten 

op een verdere ontwikkeling van de tech
nologie, terwijl het juist evident is dat de 
discrepantie tussen technologisch kunnen 
en moreel handelen een van de grootste 
problemen van deze tijd is? Je hoeft waar
achtig geen technofoob te zijn om tot dat 
inzicht te komen. 
Die fantastische technieken waarmee wij 
onze lichamen veranderen en onze levens 
eindeloos rekken, kosten handenvol geld 
en dat kan, in het perpectief van een global 
village, misschien beter anders en elders 
besteed worden. Maar ja, een dragelijke 
gewrichtspijn bij bejaarden of een goed 
werkende riolering in een Afrikaans land 
spreekt natuurlijk minder tot de verbeel

ding dan een implantatie met homoseksue
le hormonen, of een tiet formaat Dolly 
Parton. Of drie DP-tieten; dat is pas cy-

onze versmelting met 

dieren en machines 

leren hoe we ons los 
kunnen maken van de 

Man,oppertcybe~ 

feministe Donna 

Haraway 

borg! 
Maar JUISt omdat onze technologische 
mogelijkheden op drift zijn geraakt, moe
ten we hoognodig een Leitmotiv voor ons 
moreel en ethisch handelen ontwikkelen. 
Daar bestaat geen wonderdokter voor. 
Dat moeten we op eigen kracht doen, met 
onze erfenis van driften, impulsen en emo
ties die voortdurend de boel in de war 
proberen te sturen. Niet direct een aan
lokkelijk perspectief, maar er zit nou een
maal niets anders op. 

Empathie is in dat proces van cruciale 

betekenis. Dat technologie automatisch 
empathie oplevert, zoals de cyberfeminis
ten menen, is een illusie. Dat een cyborg 
(lees: identiteitsloos zijn) nodig is om over 
de grenzen van geslacht, ras, kleur, seksu
ele geaardheid, enzovoorts heen te reiken, 
vind ik van een bedroevende kinderachtig
heid. Ook zonder zelf een hybride con
structie te zijn, kan ik bepalen voor wie ik 
in het geweer wil komen en wat ik recht
vaardig vind. Sterker nog: juist door kennis 
te nemen van andermens identiteiten kan 
ik me engageren, en de voortdurende con
frontatie met verschillende (ook niet-men
selijke) identiteiten zorgt ervoor dat ik 
altijd moet afwegen hoe verschillende be
langen zich tot elkaar verhouden. Mis
schien dat het feit dat cyborg-romantica 
Spaink dat niet doet, haar tot de gedachte 
verleidt dat mens en machine de natuur 
'beschermen en cultiveren', terwijl in wer
kelijkheid elke seconde een stuk regen
woud ter grootte van een voetbalveld ver
dwijnt. 

PORNOPLAATJES 
Misschien kunnen we van onze versmelting 

met dieren en machines leren hoe we ons 
los kunnen maken van de Man, de belicha

ming van de westerse logos, oppert Hara
way. Het laatste wat je dan moet doen is 
technologische hoogstandjes uitproberen 
als was het jongensspeelgoed; en dat is 

precies waar cyberfeministen wèl reclame 

voor maken. 
'Nanosystemen zullen het binnen afzienba-

re tijd mogelijk maken supersnelle compu
ters zo klein als virussen te produceren, 
zodat ze als organismen in het lichaam 

worden ingebracht', schrijft Ruth Olden
ziel in Poste restante. 'Dergelijke machines 
kunnen met menselijke hersenen worden 
geïntegreerd zodat deze kruisbestuiving 
tussen mens en machine het denkvermo
gen van de mens drastisch zal verhogen.' 
En dan? Komt die mens dan eindelijk tot 
het besef dat het ontwikkelen van slimme, 
geavanceerde mens- en milieuvriendelijke 
technologieën de uitdaging voor de toe
komst is? Of sluit hij zich nog verder op in 
een virtuele wereld, onder het motto dat 
fictie en realiteit niet meer te onderschei
den zijn, en zet hij in op een volgende high
tech oorlog, maar dan superinteractief, 
vanuit het eigen brein gespeeld? 
Gokken op bevrijding door en in cyberspa
ce is daarnaast typisch een geval van 
l'histoire se repète. Van televisie en virtual 
reality werd immers ooit henelfde ver
wacht als van cyberspace nu. Maar de 
idealisten van weleer hebben het veld 
moeten ruimen voor handige jongens die 
militaire en commerciële toepassingen en 

doeleinden uiteindelijk bepalend lieten zijn 
voor de verdere ontwikkeling. En wat zien 
we nu op het wereldwijde computernet

werk? Rijen mannen die pornoplaatjes op
vragen van bepááld lichamelijk aanwezige 
vrouwen. En vrouwen die inloggen als man, 
om zichzelf het seksisme van hun medege

bruikers te besparen. 
Daaruit blijkt maar weer dat technologie 
de ambivalenties van de menselijke natuur 
niet kan verzwakken of tenietdoen (nee 
cyborg, 'correct' snijden in oude hersenla
gen is medisch-technisch gezien nog lang 
niet mogelijk). Zo dat al kan, kunnen we dat 
alleen zelf. Om daar een begin mee te 
maken is niet een definitief afscheid van ons 
stoffelijke lichaam noodzakelijk, maar juist 
een consequente analyse van de geheimen 
die het nog altijd voor ons verborgen 
houdt. T 
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Beursgeheimpjes 
Tussen het moment waarop dit nummer 

ter perse gaat en het tijdstip waarop het in 
uw brievenbus valt, kan de aandelenmarkt 
geheel van aanzien veranderd zijn. 
Daarover is niets met zekerheid te zeggen. 
Valt er al weinig zinnigs te voorspellen 
over de toekomstige stand van de 
economie, dit geldt des te sterker voor 
het gebeuren op de beursvloer. Natuurlijk, 
na elke inzinking blijken er wel analisten te 
zijn geweest die deze voorspeld hadden. 
Maar er zijn altijd lieden voonradig die een 
crash in het verschiet zien, zoals er ook 
altijd analisten zijn die een hausse 
aankondigen. Eigenlijk is de markt gewoon 
niet te verslaan: de koers zelf is de beste 
voorspeller, omdat deze aangeeft wat de 
beleggers verwachten. 
De soms grillige koersfluctuaties en de 
chaotische taferelen die zich af en toe op 
de beursvloer afspelen, suggereren dat die 
verwachtingen niet bijster rationeel zijn. 

Toch zijn die wel degelijk vooral 
gebaseerd op noeste studie. Sommige 
beleggers pluizen gretig alle informatie na 
die over de economie in het algemeen en 
over specifieke bedrijven beschikbaar 
omt Anderen hechten meer waarde aan 

eh art analysis ( charts zijn grafieken) en 
pogen wetmatigheden op het spoor te 
omen in de koersbewegingen zelf. los van 

de onderliggende economische factoren. 
Maar inderdaad kunnen de verwachtingen 
van beleggers ook sterk worden beïnvloed 
door inrationele stemmingsfactoren, en die 
stemming kan zomaar, naar aanleiding van 
schijnbaar irrelevante omstandigheden, 
omslaan. Waarschijnlijk is er wel een 
>1erband tussen de psychologische 
mechanismes op de beursvloer en de 
terugkerende patronen die de 
grafiekfetisjisten gewaar worden. 
Eén ding is zeker. de koersen zijn nooit 

stabiel. Ze stijgen of dalen, en als ze stijgen 
knjgt meestal de euforie de overhand en 
schieten ze door. Vervolgens besluiten 
steeds meer beleggers het zekere voor 
het onzekere te nemen en te verkopen 
('winst nemen' in het jargon), met als 
gevolg dat de koersen weer gaan dalen 
('een koerscorrectie') totdat ze weer 
aantrekkelijk worden voor koopjesjagers. 
ih dat patroon zit ook het 
aanknopingspunt voor de bekende 
Jeurswijsheid dat als steeds meer mensen 

Jandelen gaan kopen om te profiteren van 

de koersstijgingen, het tijd wordt om eruit 
te stappen. Zo'n stormloop op aandelen 

deed zich bijvoorbeeld voor in 1929, toen 
de Dow Jones-index in New York binnen 
enkele maanden met maar liefst éénderde 
steeg- om daama dramatisch in elkaar te 
storten. Recent gebeurde het in 1987, 
toen ook in Nederland overal 
'beleggingsclubjes' ontstonden, maar de 
neergang eveneens niet lang op zich liet 
wachten. 
Het heeft er soms de schijn van dat het 
koersverloop nauwelijks gerelateerd is aan 
de economische werkelijkheid. Weliswaar 
volgde op de crash van 1929 in New York 
inderdaad een diepe economische 
depressie, maar die van 1987 is niet terug 
te vinden in de reële economie. En terwijl 
de aandelenmarkt er tijdens de 
economische boom van de late jaren 
zestig merkwaardig lusteloos bijlag, gingen 
de trage groei en mini-recessies van de 

jaren tachtig juist gepaard met een 
langdurige hausse op de beurzen. 
Toch zit er wel een verklaarbaar patroon 
in. De Dow Jones - becijferd uit de 
koersen van zo'n veertig belangrijke 
aandelen, volgens een formule die 
rege1matig wordt bijgesteld maar waarvan 
niemand meer weet hoe deze er 

oorspronkelijk uitzag - bereikte aan het 
einde van de lange hausse van de Roaring 
Twenties een top van 400, om vervolgens 
in te storten tot beneden de I 00. Na de 
Tweede Wereldoorlog krabbelde de 
Dow langzaam weer op, om pas in 1955 
weer de 400 te overschrijden. Daarop 
volgde een tienjarige hausse, waarbij in 
1965 de magische grens van I 000 werd 
bereikt - maar daarmee was het ook 
afgelopen. De terugval die volgde was 
betrekkelijk mild, maar vervolgens bleef de 

index tot 1982 rond de 900 steken. In dat 
jaar echter begon de grote Bul/ Market (zo 
genoemd omdat beleggers die op de 
groei gokken in New York stieren worden 
genoemd; wie op een koersdaling rekent 
heet een beer) : tussen 1982 en 1993 
steeg de Dow Jones van 800 tot net 
onder de 4000. In deze lange
termijngrafiek veroorzaakt de crash van 
oktober 1987 slechts kleine uitschieters; 
eerst naar boven, met daama een 
correctie naar beneden. 
Op de korte tot middellange termijn mag 
het koersverloop dan grillig lijken, maar op 
de langere termijn weerspiegelt de index 

wel degelijk de ups and downs van de 

economie. Zo is het bovenstaande 
verloop van de Dow jones tamelijk 

1995 

gemakkelijk te relateren aan de 

economische ontwikkeling. Rond 1965 
begon twijfel te rijzen aan de voortgang 
van de grote naoorlogse boom, gezien de 

oplopende inflatie. In de jaren zeventig 
werd de wereldeconomie geschokt door 
de stijgende ol ieprijzen, die de groei 
remden en de inflatie aanwakkerden. In 
1982 was het nog altijd aanmodderen, 
maar intussen had de Amerikaanse 
centrale bank de inflatie aangepakt en 
voerde president Reagan forse 
belastingverlagingen door. En uiteindelijk 
werden de jaren tachtig en negentig de 
periode van de terugtredende overheid, 
de val van het communisme en het in 
diskrediet raken van socialistische politiek, 
wat gunstige perspectieven schiep voor 
het bedrijfsleven. Het kon niet op. 
Maar vorig jaar was het feest voorbij: de 
magische grens van 4000 leek even 
onbereikbaar als in de jaren zestig de 

limiet van I 000. Op grond van de 
historische cyclus werd weer een periode 
van stabilisatie voorspeld. Ook drong het 
besef door dat de grootste economische 
dynamiek niet meer in het Westen te 
vinden was, maar in de emerging 
economies van vooral Azië. Maar het 
raadselachtige gebeurde: begin 1995 brak 
de Dow door de 4000-grens heen, om 
daama zijn opmars te hervatten alsof er 
niets aan de hand was. Eind juli werd een 
voorlopige top bereikt van 4733. 
En wat ligt er nu in het verschiet? 
Misschien zal de Dow, na een 

koerscorrectie, weer lange tijd rond een 
stabiel niveau blijven hangen, 
corresponderend met een matige 
economische groei die de relatieve 
neergang van het Westen weerspiegelt 
Het is ook denkbaar dat de liberale 
politiek volgens het Reagan
Thatchermodel op drijfzand is gebouwd, 
dat de hausse van 1995 (net als die van 
1929) een toonbeeld van speculatieve 
hoogmoed was, en dat de economie op 
een nieuwe crisis afstevent Of zouden de 
bulls gelijk krijgen met hun voorspelling dat 
de liberalisering nog maar net begint door 
te werken en dat de Dow onstuitbaar zal 
opstomen naar de 8000 punten in 2002? 
Het blijft koffiedik kijken. 

Ed Lof 



Betoverd door 
StarTrek 
Filip Huysegems 

De maakbaarheid van de 

samenleving heet een verouderd 

streven te zijn. Zelfs het 

vooruitgangsgeloof is aan de 

wilgen gehangen. Maar al te kaal 

mag het leven toch ook niet zijn. 

Smullen van mooie 

toekomstdromen, waar kan dat 

nog?Thuis voor de buis! Over 

de aantrekkingskracht van de 

tv-serie StarTrek. 

Welja, ik geef het toe. Ik ben een Trekkie. 

Er staat een maquette van de Enterprise op 
mijn nachtkastje en ik heb een lidkaart van 

de Star Trek Association. Een Trekkie is 

volgens de Oxford Dictionary 'een fanatie
ke fan van de tv-serie StarT rek'. De wereld 
wemelt van de Trekkies. In de Verenigde 
Staten stromen zij af en toe bij duizenden 
samen op Star Trek-conventies, waar drie 
dagen lang lezingen, debatten en voor
drachten worden gehouden. 
In 1966 trok het ruimteschip Enterprise 
voor het eerst over de buis; sindsdien heeft 
ongeveer de hele geteleviseerde wereld 
kunnen meebeleven hoe kapitein Kirk en 
zijn crew stoutmoedig reizen naar daar 
waar geen mens tevoren was. Talrijke ver
volgseries en bioscoopfilms later rolde er 
in 1987 een vernieuwde Star Trek uit de 
studio's, met een gereviseerd vlaggeschip, 
een nieuwe bemanning en de ondertitel 
'The Next Generation '. De nieuwe reeks 
heeft mij nooit echt gecharmeerd: te melig 
en te veel soap in space. Geef mij maar de 
gechargeerde acteerstijl van William 'Kirk' 
Shatner, de stuntelige trucages, de decors 
van bordkarton en de rotsblokken van 

papier-maché. 

Aan de klassieke Star Treks beleef ik nog 

altijd veel plezier. Ik kijk regelmatig, want ik 
heb mijn favoriete episodes thuis op video 
natuurlijk. Al heeft mijn jeugdige verbluffing 
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van toen plaatsgemaakt voor een liefdevol
le fascinatie. Net zoals je in de ban kan zijn 

van een oud, gebarsten schilderij van De 

Maagd Met Het Kind, en van de vakkundige 

manier waarop de maker daarin de con
venties van zijn tijd heeft geëxploiteerd. 

KLINGONS 
Aan het zwelgen in oude Star Trek-aflever in

gen hou ik telkens enkele nieuwe inzichten 

over. Jaja, want Star Trek is polyseem en 
multi-gelaagd, om het even in modieuze 
termen te zeggen. Al zou je dat niet meteen 
denken. Een typische Star Trek-aflevering 
kent immers een tamelijk vast verloop: 
kapitein Kirk, Mr. Spock, dokter McCoy en 
een onbekend bemanningslid worden naar 
de planeet van de week gestraald. Het 
onbekende bemanningslid sneuvelt algauw 
en de rest van het team valt in handen van 
een lokale machtswellusteling. Kapitein 
Kirk bluft, onderhandelt of vecht zich een 
uitweg en versiert in de tussentijd een 
langbenige inheemse met glimmende laar
zen en een bikini van zilverpapier. 
Op het hoogtepunt van het verhaal houdt 
Kirkeen emotionele monoloog, waarin hij 

aantoont dat de despoot van de week in 
contradictie is met wat in het heelal voor 

goed fatsoen doorgaat. Scotty straalt de 
ploeg terug aan boord ('Beam us up, Scotty') 
en zelfvoldaan zetten Kirk en de zijnen de 
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Ik heb voortdurend het 
r eis voort, tevreden dat ze de planeet niet 
uit zijn baan hoefden te bombarderen. 

Als je zulke afleveringen echter leest als 
politieke parabels, leveren ze een mooie 
mentaliteitsgeschiedenis op van het Ame
rika van de jaren zestig. Neem nu de plane
ten waar Kirk voet aan de grond zet: stuk 
voor stuk prototypes van hoe het publiek 
van destijds een Derde-Wereldland zag
bevolkt door willoze, wat naïeve inboorlin

gen en bestuurd door een waanzinnige 
potentaat. Pas wanneer Kirk en de Enter
prise er gepasseerd zijn, staan de vooruit
zichten op ontwikkeling er wat zonniger 
voor. 

Ook het Koude-Oorlogsdenken schemert 
door in de Star Trek-verhalen. In de 23ste 
eeuw maakt de aarde deel uit van de 
Federatie van Planeten: zeg maar het vrije 
Westen op een kosmische schaal. De 
aartsvijand van de federatie is het imperium 
van de Klingons, oftewel de Sovjet-Unie in 
een 23ste-eeuwse vermomming. De Kling
ons wedijveren met de federatie om hun 
gezag te vestigen over zoveel mogelijk 
braakliggende planeten. Bijvoorbeeld: op 
de planeet Neural komt Kirk erachter dat 
Kre/1 de Klingon stiekem wapens levert aan 
de Bergmensen. Kirk besluit om de tegen
partij , een onschuldig volk van pacifisten, 

gevoeldooreen 

asteroïdengordel van 
clichés te vliegen, 

maar dat drukt 
geenszins mijn 

kijkpret 

ook van schiettuig te voorzien. Het is 
beslist geen toeval dat die aflevering ge
draaid werd op het hoogtepunt van de 
Vietnamoorlog. 

ROMULANEN 
Niet alleen de Klingons maken het de fede

ratie moeilijk. Er zijn ook nog de Romula
nen. Zij zijn even boosaardig als de Kling
ons, maar zij bemoeien zich niet met de 
federatie zolang ze zelf met rust gelaten 
worden. Het Romulaanse ruimterijk 
speelt, met andere woorden, de rol van 
communistisch China. 
Die parallellen blijven door de jaren heen 
opmerkelijk consequent doorlopen. Ten 
tijde van de détente verscheen er prompt 

een Rus op de commandobrug van de 
Enterprise. En toen we het einde van de 

Koude Oorlog meemaakten, begon het 
ook te dooien tussen de federatie en de 
Klingons, zoals te zien is in de bioscoopfilm 
Star Trek VI en de afleveringen van The 
Next Generation. Tussen de Romulanen 
en de federatie wil een normalisatie van de 
betrekkingen vooralsnog niet lukken. Dat 

komt door Deng Xiaoping en de Chinese 

communistische partij natuurlijk. 
Terwijl de Klingons en de Romulanen alle 
planeten die zij onder de voet lopen onder 
de knoet houden, strooit de federatie in 
haar kolonies gul de vrijheid in het rond. De 
basisregel van de federatie is de Prime 
Directive. Die zegt dat inmenging in de 
ontwikkeling van vreemde beschavingen 
verboden is. In de praktijk is de Prime 
Directive een giller van formaat, want de 
meeste Star Trek-avonturen gaan erover 
waarom Kirk het toch gerechtvaardigd 
vindt om die regel opzij te schuiven. 

Neem nu de bewoners van de planeet 
Gamma Trianguli Vl. Zij leven in een para
dijselijk oerwoud en kennen geen ziektes, 
armoede, naijver of honger. Dat hebben zij 
te danken aan Vaal, een computer-doe-al 
die het reilen en zeilen van de planeet tot 
in de puntjes regelt. Totdat Kirk met een 
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expeditie langskomt. De teamleden vinden 
dat Vaal nu lang genoeg heeft aangestaan en 
dat de planeetbewoners nu maar eens zelf, 
door ploegen en zwoegen, een beschaving 
moeten opbouwen. Kirk neemt niet de 
moeite de Triangulanen te vragen hoe zij 
daar zelf over denken. Machteloos moeten 
zij toekijken hoe de Enterprise met zijn 
faserkanonnen Vaal in vuur en vlam zet. 
Het zal intussen wel duidelijk zijn: Star 
Trek legitimeert met hart en ziel de impe
rialistische aspiraties van de Verenigde Sta
ten. Of het nu gaat om de 20ste of de 23ste 
eeuw, om de aarde of een ver sterren clus
ter, de American Way blijkt altijd de beste. 

INTERRACIALE KUS 
Terzelfdertijd echter heeft Star Trek ook 

een lans gebroken voor de Civil Rights-

beweging. De spirituele vader van de serie, 
Gene Roddenberry, was ervan overtuigd 
dat de 23ste eeuw geen racisme meer zou 
kennen. Dus kreeg de Enterprise een 
zwarte communications officer, luitenant 
Uhura, een vrouw bovendien, en dat was 
toch wel gedurfd. Nichelle Nichols was 
daarmee de eerste zwarte vrouw met een 
vaste rol in een tv-serie. Star Trek was 
overigens ook het eerste feuilleton dat het 
aandurfde een interraciale kus te tonen. 
Kirk en Uhura stellen die daad in 'Piato's 
stiefkinderen', al moet erbij verteld wor
den dat hun beider geest op dat moment 
gemanipuleerd werd door de booswicht 
van de week. 
Progressieve experimenten konden dus 
wel, mits met enige omzichtigheid ge
bracht. Luitenant Uhura heeft dan wel de 
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rang van officier, maar haar rol is eigenlijk 
niet meer dan die van een veredelde tele
foniste. Je hoort haar vooral zeggen: 'Alle 
groetfrequenties staan open, sir .. .' en soms 
'Oh kapitein Kirk, ik ben zo bang .. .'. De 
actrice Nichelle Nichols wilde om die re
den kappen met de serie, maar ze besliste 
ten slotte om te blijven, naar eigen zeggen 
op verzoek van dominee Martin Luther 
King die haar aanwezigheid op de televisie 
als een positief signaal zag voor alle zwarte 
Amerikanen. 
Maar dat signaal is vandaag nog even flets als 
toen: in The Next Generation zijn vrijwel 
alle hoofdrollen ingevuld met blanke per
sonages, met als enige uitzonderingen chief 
engineer Geordi LaFerge en luitenant 
Worf, de Klingen. Bovendien zijn de bewo
ners van ongeëxploreerde planeten over
wegend van het Kaukasische type. Ik ben 
niet de enige Trekkiedie daarbij een vraag
teken zet. In de brievenrubriek van het 
fanzine Trek, dat doorgaans metgrote ernst 
thema's behandelt als 'de werking van 
ruimtekrommingsmotoren' of 'zegswijzen 
in de Klingontaal', vraagt een briefschrijver 
waarom je op de Enterprise zoveel blanken 
ziet. Hebben de gekleurde mensen van de 
toekomst misschien minder kansen om in 
de ruimtevaart te gaan? Trek antwoordt 
met een verwijzing naar 'de Genesis-oorlo
gen in de 21 ste eeuw, toen grote delen van 
Azië en Afrika verwoest werden en er op 
die continenten niet veel mensen overble
ven'. Tja. 

HONINGZOET 
Nee, naar Star Trek moet je niet kijken om 

moedige maatschappelijke stellingnames 
bijeen te sprokkelen. Het kabbelt allemaal 
braaf binnen de krijtlijnen van de common 
sense: een genrekenmerk van produkten 
van de populaire cultuur. Zeker bij de Star 
Trek-klassiekers heb je, bijna dertig jaar na 
de produktiedatum, voortdurend het ge
voel dat je door een asteroïdengordel van 
clichés vliegt. Maar, eerlijk gezegd, dat 
drukt geenszins mijn kijkpret. Al is Star 
Trek te ontleden als een ideologisch staats
apparaat, onder die dikke ideologische 
saus zit een interessante mythologie -ver
borgen. En precies die stevige mythologi
sche rotsbodem helpt de Enterprise en zijn 
bemanningsleden om de tand des tijds te 
doorstaan. 
Star Trek beweert dat de ideale samenle
ving maakbaar is. Dankzij de technologie. 
De Enterprise zelf is daar het beste bewijs 
van. ledereen heeft er een zinvolle bezig
heid en kent zijn plaats, niemand kampt met 
geldzorgen, en computers en machines 
zorgen voor een hoog niveau van levens
comfort. Kortom, de Enterprise is het 
gerealiseerde Utopia. 



Aan het zwelgen in oude 

Belangrijk is dat dit Utopia niet tot stand is 
gekomen door een regressie naar een pri
mitieve natuurstaat, een ander veelbewan
deld pad naar het nieuwe Eden. Daarom 
moest Kirk de paradijselijke lusthof op 
Trianguli VI vernietigen; daarom was de 
terug-naar-de-natuur-commune van Dr. 
Sevrin gedoemd te mislukken; daarom is 
het hemelse Omicron Ceti lil uiteindelijk 
een afknapper. Al die plattelandsfantasieën 
zijn de negatie van het werkelijke paradijs, 
dat boven al deze dwalenden in de hemel 
hangt: de USS Enterprise NCC-170 I. 
Die optimistische visie is het handelsmerk 
van de serie, inbegrepen The Next Gene
ration. Het is te merken dat producer 
Roddenberry tot zijn laatste ademtocht 
alle scripts herschreef en de ruwere kanten 
eraf vijlde tot ze pasten in zijn honingzoete 
visie op de 24ste eeuw: de mensheid als 
één grote gelukzalige familie. 
Het is in wezen een verleidelijke opvatting. 
Want al is het vooruitgangsgeloof dezer 
dagen afgeschreven als filosofie, voor wei
nig mensen heeft dat praktische gevolgen. 
Maken computers het leven niet alsmaar 
gemakkelijker? Is de microgolf-oven geen 
fantastische uitvinding? Gaat de medische 
wetenschap niet met reuzenschreden 
vooruit? Wel dan! Waarom zou de Enter
prise, op enig moment in de toekomst, niet 
ècht kunnen bestaan? Dat in de werkelijke 
wereld de technologie vervelende neven
effecten heeft en dat multinationals, mili
tair-industriële complexen en politieke 
machtsblokken het Utopia in de weg staan, 
doet eigenlijk niet terzake: Star Trek houdt 
een mobiliserende mythe levend. Het is 
beslist geen toeval dat de eerste Space 
Shuttle in 1976 'Enterprise' genoemd 
werd. In afwachting van de echte. 

FREUD 
In de serie komt ook een uitgesproken visie 

op de mens aan bod: de mens, zegt de leer 
van Star Trek, is een legering van materie 
en geest. Legio zijn de afleveringen waarin 
psych es van het ene lichaam naar het ande
re verhuizen, lichaam en ziel losgekoppeld 
raken, enz. Maar het interessantste ge
zichtspunt is de kijk op de persoon als 
drievuldigheid: die opvatting komt tot ui
ting in de interactie tussen Mr. Spock, 
kapitein Kirk en dokter McCoy. 
ledereen herinnert zich wel Mr. Spock, de 
onderkoelde wetenschaps.officier van de 
Enterprise, met de schuin hellende wenk
brauwen en de oren die eindigen in een 
punt. Hij komt van de planeet Vulcan. 
Vulcans verafschuwen emoties; hun religie 
is de logica. Mr. Spock gaat er prat op dat 
zijn oordeel nooit vertroebeld wordt door 
emoties. 
Dokter McCoy, de scheepsdokter, is een 

StarTrek-afleveringen 
hou ik telkens enkele 

nieuwe inzichten over 

grompot die zweert bij traditionele waar
den en wantrouwig staat tegenover machi
nes. Hij is een chaoot en vertrouwt op zijn 
intutie. Spock en McCoy zijn elkaar psy
chologische tegenpolen; waarover het ook 
gaat, nooit zijn ze het met elkaar eens. 
Kapitein Kirk is de man van de actie. Hij 
neemt zijn besluiten na consultatie van 
Spock (de rede) en McCoy (de inturtie). 
Klassieke Star Trek-shots tonen Kirk op 
zijn commandostoel met Spock aan de ene 
en McCoy aan de andere kant. Terwijl 
Spock met een afstandelijke rationaliteit 
het voorliggende dilemma ontleedt, verde
digt McCoy gepassioneerd wat hij als juist 
aanvoelt. Kirk weegt de verschillende 
standpunten en neemt dan een trefzekere 
beslissing. 
De relatie tussen de drie is ook uit te 
zetten op een tijdsas. Spock staat voor de 
toekomst: zijn domein is dat van machines, 
computers en de harde wetenschappen. 
McCoy is de behoeder van tradities en van 
een ethiek die is gebaseerd op gevoelens 
van medemenselijkheid. Kirk vertegen
woordigt het nu, als snijpunt van toekomst
gerichte en behoudsgezinde waarden. 
Het ligt voor de hand om in dat patroon de 
'tweede topologie' van Freud te herken
nen: Spock in de rol van het Über-lch, 
McCoy als het driftige Es, en Kirk als het/eh 
dat telkens een compromis moet vinden 
tussen tegengestelde neigingen. Dat zou 
erop neerkomen de betekenis van de per
sonages terug te voeren tot hun psycholo
gie. Fictieve karakters zijn echter meestal 
ingebed in een veel ruimer cultureel circuit; 
in het geval van StarT rek lopen die vertak
kingen zelfs tot in de oudheid. De serie 
schotelt ons niet alleen een toekomstig 
Utopia voor, maar brengt ons tegelijkertijd 
de oorsprong van de westerse beschaving 
in herinnering. Star Trek zit vol knipogen 
naar de Grieken en Romeinen: de 
Spartaanse moraal van de Klingons, het 
stoïcisme van Spock, Spock zelf - een 
toespeling op de Romeinse god Vulcan -, 
de benaming 'Romulanen', enz. 

PLATO 
Het is dan ook mijn overtuiging dat de 

Enterprise getekend is naar de ideale polis, 
waarover Plato het heeft in zijn Boeken van 
de Republiek. In die republiek is er geen 
gekibbel, geen naijver, geen getrek of ge
duw. ledereen vervult de taak waar hij of zij 
het beste voor geschikt is. Elke activiteit is 
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te rubriceren onder een van de drie stan
den: intellectuelen, krijgers of burgers. Aan 
het roer van die ideale gemeenschap staat 
een verlichte militair. In ons geval kapitein 
Kirk. 
De menselijke ziel is op een vergelijkbare 
manier in drie etages verdeeld, zegt Plato. 
Eén deel van de ziel streeft naar kennis, een 
ander deel herbergt de geldingsdrang en 
het derde deel stuurt de intuïtie en de 
drang naar welbehagen. Het geheim van 
het goede leven schuilt in de harmonie 
tussen deze drie delen. 
Het is niet moeilijk de hoofdpersonages 
van StarT rek daarmee in verband te bren
gen. Elk van hen belichaamt één facet van 
Plato's complete mens. Zonder elkaar zijn 
ze in onbalans. Voor Mr. Spock, de stoïcijn, 
heeft de logica het primaat. Dokter McCoy, 
de epicurist, laat zijn gevoelens aan het 
woord. En Kirk, de eerzuchtige krijger, 
bezit de gave van de dikaiosumè: het tegen 
elkaar afwegen van de uiteenlopende stre
vingen van de ziel en het leiding geven. Het 
triumviraat Spock-Kirk-McCoy vormt zo 
een drie-éénheid die de evenwichtige 
mens vertegenwoordigt: hij die luistert 
naar wat zowel de rede, zijn hart als zijn 
intuïtie hem influistert. Het drietal verzin
nebeeldt de platonische ziel in harmonie. 

Een Star Trek-verhaal komt op gang wan
neer iets het evenwicht verstoort op de 
Enterprise of binnen het driemanschap. 
Dat iets kan verschillende maten en ge
wichten aannemen: ruimtebacillen, wolk
achtige entiteiten die het schip enteren of 
een bemanningslid overmeesteren, huisti
rannen van obscure planeten, dolgedraaide 
computers, Klingons en Romulanen ... En, 
zoals dat gaat, na 48 minuten suspense 
herstelt Kirk de status-quo. 
Star Trek vertelt over het evenwichtige 
zelf en de ideale samenleving. Daarmee 
beweegt het feuilleton zich op een terrein 
dat traditioneel door legendes en mythes 
wordt bezet. Star Trek is in wezen een 
zingevende mythe, al speelt ze in een futu
ristische setting in plaats van in een onbe
stemd verleden. En daarin schuilt, denk ik, 
het appèl van de serie: ze bulkt van het 
optimisme en draagt een helder idee uit 
over waar het met het heelal naartoe gaat. 
Zeg nu zelf, waar kan je dàt vandaag nog 
vinden. T 

Filip Huysegems is programmamaker bij de 

BRTN-radio 
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China • 1n de 
kapitalistische 
draaikol I< 
Hans Krikke 

In de rijkste provincie van China ligt aan de oever van de 

Parelrivier het dorp Shafeng. Sinds de communistische 

partij alle kaarten heeft gezet op de ontplooiing van de 

'socialistische markteconomie' ondergaat dit gehucht een 

stormachtige ontwikkeling. De vijftienduizend inwoners 

maken zich op voor de komst van maar liefst 

honderdduizend nieuwe bewoners. Een reportage. 

10 

Het verkeer op de autoweg Guangzhou
Foshan komt langzaam op gang. Het is 
zeven uur in de morgen. Bij de afslag naar 
Shafeng zit een jongen in elkaar gebogen op 
een krukje met naast zich een emmer en 
een fietspomp. Hij wacht op fietsers met 
een lekke band. Groepjes bouwvakkers 
trekken met plunjezak langs de stoffige 
weg. Aan weerszijden van de autoroute 
staan grote houten schuttingen met afbeel
dingen van de geplande nieuwbouw: kanto
ren, flats en fabriekscomplexen. 
Het witte autobusje van Xu Tan stopt bij de 
afslag Shafeng. Xu T an is docent aan de 
kunstacademie van de provinciale hoofd
stad Guangzhou. Hij verkent omzichtig het 
terrein: een braakliggend stuk land, omge
ven door flats in aanbouw en hoge kranen. 
Een paar maanden geleden was deze weid
se zandvlakte nog vruchtbaar akkerland, 
waar boeren in houten huisjes woonden. 
Als Xu Tan zijn plek heeft gevonden, knikt 
hij naar zijn drie metgezellen, studenten 
aan de kunstacademie, die daarop blikken 
met verf, een schop en een pikhouweel uit 
de auto beginnen te laden. 

Dan gaat de kunstdocent aan het werk. Met 
zwarte verf trekt hij rechte lijnen die uit
groeien tot een grote ster, het symbool van 
de communistische macht. Al zijn bewegin
gen worden bij wijze van 'performance' 
door de studenten op video vastgelegd. 
Dan graaft Xu T an op regelmatige afstan
den gaten. Als hij klaar is, brengen zijn 
studenten manden met ganzen. In Guang
zhou leggen ganzen gouden eieren en sym
boliseren ze macht en rijkdom. Eén voor 
één worden de beesten in de grond ge
stopt, daarna wordt het zand goed aange
stampt. Ten slotte gooit Xu T an wit poeder 
over de lijnen en de ganzen. De act wordt 
beëindigd, het kunstwerk is klaar. 
Xu Tan is tevreden. 'Subversieve kunst', 
noemt hij het. Een kunstzinnig protest 
tegen de in zijn ogen ondoordachte mo
dernisering van China. De jacht op het geld, 
de boeren die werkloos worden en de 
speculatie: het zijn de keerzijden van de 
tomeloze vooruitgang en de snelle econo
mische groei. Xu Tan vindt dat het regime 
in Beijing in een ideologisch vacuüm ver
keert en een morele meetlat ontbeert. 
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Maar niemand maakt zich daar druk over, 
China heeft haast. Xu Tan: 'Deng Xiaoping 
heeft gezegd: "T o get rich is glorieus." 
Voor de Chinese machthebbers heiligt het 
doel alle middelen.' 
Voor de voormalige leider var. China doet 
het er niet toe of de kat zwart is of wit, 
zolang hij maar muizen vangt. In dit soort 
pragmatisme gelooft Xu Tan niet. Maar 
omdat openlijk kritiek leveren een riskante 
zaak is, uit hij zijn ongenoegen in de kunst. 
'Kunst is de enige manier om aan de gren
zen van de politiek te ontsnappen.' 

ONLEEFBARE HEL 
De provinciale hoofdstad Guangzhou, het 

vroegere Kanton, is een onleefbare hel. De 
stad gaat gebukt onder de enorme econo
mische expansie. De industrie en het snel 
groeiende autoverkeer leiden tot ernstige 
smog. De woningnood is hoog, het aantal 
daklozen groeit en de criminaliteit neemt 
toe. Guangzhou is meer dan overbelast. 
Daarom wordt het achterland, de delta van 
de Pa•elrivier, in exploitatie gebracht. De 
dorpen in de wijde omgeving van Guang-



zhou worden in een mum van tijd omgeto
verd tot voorsteden van de metropool. 
Shafeng is een van die dorpen. Begin jaren 
tachtig was het nog een onbeduidend boe
rengehucht met slechts één fabriek, een 
staatsbedrijf dat rotanmeubels produ
ceert. Hoewel het aantal boeren in de jaren 
tachtig al sterk is afgenomen - een derde 
deel van de bevolking werkt nu nog in de 
landbouw- liggen er nog steeds ontelbare 
akkertjes binnen de dorpsgrenzen. Het zijn 
ook de boeren die overdag het straatbeeld 
domineren, alsof de tijd hier heeft stilge
staan. Het is een fraai gezicht. In een lichte 
looppas brengen zij de oogst van de dag 
naar de markt: twee grote manden aan een 
stok over de schouder. Vervoer gaat per 
kar of op een puffend brommertje. Overal 
op straat hebben kleine zelfstandigen hun 
koopwaar uitgestald. De lokale kapper 
heeft zijn zaak ingericht langs de dorpsweg: 
vier palen, een stuk zeil, een spiegel en 
twee stoelen. Bij de aanlegsteiger van de 
pont hangen jongeren verveeld over hun 
brommers en motoren, wachtend op klan
ten. Aan de gevels van enkele huizen zijn de 
bordjes blijven hangen die tijdens de cultu
rele revolutie zijn aangebracht: 'Meest hy
giënische gezin'. 
Maar de lamlendigheid die het dorp uit
straalt bedriegt. Aan de horizon doemen 
hoge kranen op en nabij het dorpscentrum 
verrijzen de eerste moderne betonnen 
flats. Over drie jaar zijn de akkers, de kleine 
huisjes en de boeren verdwenen. Terwijl 
een boerengezin in Shafeng tien jaar gele
den moest rondkomen van I 00 yuan per 
maand of nog minder, behoren de dorps
bewoners anno 1995 tot de beter gesi
tueerden in China. Het inkomen per hoofd 
van de bevolking is zes keer zo hoog als in 
centraai-China en evenaart dat van Beijing. 

WALT DISNEY 
l_.,ang Gui Tian woont aan de rand van het 

dorp. Ze kijkt uit over akkers en de nieuwe 
villawijk. In de tweede helft van de jaren 
tachtig hebben teruggekeerde Chinezen 
uit Hang Kong in deze wijk Walt Disney
achtige huizen gebouwd. In het bos zoeken 
de toekomstige bewoners grond voor hun 
laatste rustplaats. Grote monumentale fa
miliegraven staan reeds in de steigers. 
Gui Tian, hetgeen zoveel betekent als 'zoe
te liefde', is afkomstig uit een arm boeren
gezin. Als kind moest ze altijd meehelpen 
op het land. Na haar huwelijk vijf jaar 
geleden trok ze bij de familie van haar man 
in. Nu prijst ze zich gelukkig. Haar schoon
familie heeft een eigen huis en runt een 
eigen bedrijf. Weliswaar zijn Gui Tian en 
haar schoonmoeder de enige werkkrach
ten, maar alles is beter dan werken op het 
land. Ze vlechten rotanmatten, die naar 

Japan worden uitgevoerd. 
Gui Tian's schoonvader, Mai Zhi Yao, heeft 
zich teruggetrokken in de keuken om de 
lunch voor te bereiden. Haar twee kinde
ren spelen in de woonkamer, waar ook de 
werkplaats is en het rotan hoog ligt opge
stapeld. Gui Tian is nieuwsgierig en stelt 
honderd-en-één vragen: hoe duur is een 
auto in Europa? Wonen kinderen daar ook 
bij hun ouders in1 Ze zegt: 'Vroeger zou ik 
een slaafvan mijn man en mijn schoonmoe
der zijn geweest. "Schik je in je lot en wees 
gelukkig", heeft mijn moeder mij geleerd. 
Maar dat is anders geworden, ik heb nu 
mijn eigen geld.' 
Als we echter informeren naar de werk
verdeling tussen haar en haar man, glim-

foto: Roeland Fossen 

lacht ze verlegen en geeft geen antwoord. 
Op de vraag hoeveel uur per dag zij werkt, 
gaat Gui Tian rekenen. Ze staat om zes uur 
op. Begint met werken om zeven uur. 
Soms, als ze lui is, om acht uur. Ze werkt de 
hele dag. Haar schoonmoeder verzorgt de 
kinderen. De twee kleintjes slapen ook bij 
haar schoonmoeder, verduidelijkt ze. Gui 
Tian's werkdag is ten einde als het donker 
wordt. Zeven dagen in de week. En haar 
echtgenoot? Hij verzorgt het transport en 
onderhoudt de contacten met klanten. 
Verder helpt hij zijn vader in de keuken. 
Het eten wordt opgediend. Rijst, schaaltjes 
met groenten, kip en zwarte paddestoelen. 
Als alle schotels op tafel staan, staakt Gui 
Tian het vlechten en verlaat de woonka-
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mer. Ze neemt de kinderen mee naar 
buiten om hen voor het huis te voeden. 

Tijdens het eten vertelt de vader dat hij een 

broer in HongKong heeft. 'Hij is buschauf

feur. Tijdens de Japanse bezetting zat hij 
daar en kon na het sluiten van de grens niet 

meer terug.' Een familielid in Hong Kong, 

zo begrijpen we, is in Shafeng belangrijk 

vanwege de financiële ondersteuning. 
Maar, zo verzekert de vader, vergunningen 

komen ook eerder los. Met overzeese 

familieleden heb je gewoon meer status. 
We wijzen naar de twee kinderen en vra
gen naar het één-kindbeleid van de rege

ring. Als de moeder wil antwoorden, 
wordt ze door haar man afgesnauwd. Over 

dergelijke onderwerpen praat je niet met 
buitenlanders. Als iedereen uitgegeten is, 

schuift Gui Tian aan. Zwijgend eet zij de 
restjes op. 

Mai Zhi Yao heeft tot 1990 in de rotanfa

briek gewerkt en is sindsdien gepensio

neerd. Samen met zijn zoon heeft hij aan 
huis dit bedrijf opgezet. Ze zijn laat begon

nen, andere families hadden die stap al 

eerder gezet. Met spijt: 'Er zijn erbij die rijk 

zijn geworden.' Omzetcijfers houdt de 
schoonvader niet bij, maar volgens zijn 

zoon maken ze ongeveer 3000 yuan (600 
gulden) winst. InShafeng is dat een behoor
lijk kapitaal; een boerengezin moet met 
600 à 700 yuan per maand rondkomen. 

Nog een paar jaar en dan denkt Zhi Yao 

genoeg geld bij elkaar te hebben om een 
restaurant te kunnen beginnen. De klandi
zie is in aantocht: 'Over drie jaar wonen 

Dorpsideoloog Chin jin Sheng (foto: Roeland Fossen) 
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hier honderdduizend mensen uit Guang
zhou.' Zhi Yao is niet bang voor de toe

komst, integendeel. Nu kunnen alleen de 

echte rijken een auto en de benodigde 

reeks vergunningen betalen, maar de ge
pensioneerde Mai is ervan overtuigd dat hij 

eerdaags ook in een auto rijdt. 

FOTOGENIEK 
De rotanfabriek, aan de oever van de Parel

rivier, is een waar industrieel monument. 

De Chinese filmregisseur Zhang Yimou 
zou watertanden van zo'n fotogenieke lo
catie. Door de kapotte daken van de fa

briekshallen vallen bundels licht op voor

oorlogse machines waarachter vrouwen 

werken. Sommige arbeidsters dragen 
oude, versleten Mao-pakjes. De roodbak

stenen muren zijn versierd met grote in

structieposters. In een van de produktie

hallen vlechten vrouwen de zittingen en 
rugleuningen van stoelen en tweezitsbank

jes, terwijl hun kinderen ondertussen met 

rotanstengels spelen. 

Chinese handelaren uit Indonesië hebben 
in de jaren twintig de rotanproduktie in 

Shafeng geïntroduceerd. Vóór de commu

nistische machtsovername in 1949 was de 

produktie alleen bestemd voor de lokale 
markt, maar drie jaar later werden alle 

kleine ondernemers onteigend en als ar

beiders in de nieuwe fabriek tewerkge

steld. De huisnijverheid werd verboden en 

zelfs het bezit van rotanmeubels was niet 

toegestaan. Alles was bestemd voor de 

export. In 1955 bedroeg de exportwaarde 

vijftigduizend gulden, inmiddels is dat ge

stegen tot één miljoen. 

De kentering voor het staatsbedrijf kwam 

in 1982. In dat jaar begon Deng Xioaping 
met de liberalisering van de economie. 

Was het voorheen vanzelfsprekend dat de 

verliezen uit de staatskas werden gedekt, 

vanaf dat moment werd het communisti
sche rnanagament steeds meer op markt

prestaties afgerekend. In 1984 werd het 

Management Responsibility System opgezet. 
De communistische bedrijfsleiders moes

ten leren wat winst en verlies betekenen. 

Om de kosten te drukken werd het perso

neelsbestand teruggebracht en werd ge
broken met het sociale-zekerheidsstelsel. 

Tot die tijd waren de arbeiders een be

voorrechte klasse: ze konden niet ontsla

gen worden, kregen gratis onderwijs en 

huisvesting, en waren automatisch verze

kerd tegen ziektekosten. 

Maar met dit saneringsbeleid riep de direc

tie van het rotanbedrijf het onheil over zich 

af. De ontslagen arbeiders begonnen voor 

zichzelf en bleken als kleine zelfstandigen 

geduchte concurrenten. De prijzen kwa

men 0nder druk te staan, waardoor weer 

nieuwe saneringen nodig waren. Anno 



De communistische kaders 
1995 voert de directie een flexibel perso
neelsbeleid. De vaste arbeidskrachten zijn 
vervangen door contractarbeiders, die niet 
de voorrechten van weleer hebben en in 
slappe tijden ontslagen kunnen worden. En 
net zoals in de rest van China is in Shafeng 
de sociale zekerheid nagenoeg geprivati-
seerd. 

MANDARIJNTJES 
Als plaatsvervanger van het hoofd van het 

dorpscomité (de burgemeester) zegt Chin 
Jin Sheng nog steeds 'het volk te dienen'. 
Hij is een partijfunctionaris en verantwoor
delijk voor de ideologische training van het 
communistische kader onder de ambtena
ren en managers van staatsbedrijven en 
dorpscollectieven. Sinds 1992 is hij ook 
verantwoordelijk voor het aantrekken van 
buitenlands kapitaal. 
Het dorpscomité is gevestigd aan de Pio
nierstraat in drie kleine kantoortjes. Als 
Chin Jin Sheng ons welkom heet, komen de 
ambtenaren nieuwsgierig kijken. De lokale 
partij-ideoloog sommeert zijn onderge
schikten versnaperingen voor de gasten te 
brengen. Even later serveren de ambtena
ren fruitsnoep, mandarijntjes en thee. 
Onhandig blijven ze bij de deur staan. Jin 
Sheng houdt zich in zijn toespraakje aan de 
beleefdheidsvormen. 'De bevolking is ver
eerd met het bezoek uit Europa. De landen 
van Europa zijn zo modern.' En: 'China is 
lange tijd afgesloten geweest van de rest 
van de wereld. Bij ons heeft de tijd stilge
staan. Nu wil China van de moderne landen 
leren.' 
Jin Sheng is trots op wat in zijn dorp is 
bereikt. Boven zijn bureau hangt een grote 
luchtfoto vanShafeng en omgeving, waarop 
met sterretjes de diverse bouwputten zijn 
aangetekend. Over de Parelrivier is met 
potlood de brug geschetst, die Shafeng in 
de nabije toekomst een rechtstreekse ver
binding moet geven met de provinciale 
hoofdstad. 
In een gloednieuwe Hyundai-bus worden 
we rondgeleid. Aan de noordgrens van het 
dorp stappen we uit. Tussen het groen van 
de akkers en de bruine smurrie van de 
vijvers kronkelen paadjes. Langs een rij 
moerbeibomen lopen we naar de sjieke 
villawijk, die tegen een heuvel is gebouwd. 
Jin Sheng wil op de foto en gaat in stramme 
houding voor het mooiste huis staan. Het 
is er één met wenteltrappen, torentjes en 
balkons. 'Dit is het duurste huis van het 
dorp', zegt de communist. Hij schat de 
kosten op ongeveer een miljoen yuan. 'Een 
boer zal in zijn hele leven niet zoveel geld 
verdienen', merkt hij op. 
De partijfunctionaris ontkent dat de inwo
ners jaloers zijn op de teruggekeerde land
genoten. 'De overzeese Chinezen brengen 

moeten de tucht van 
de vrije markt zien te 
leren 

het gebied tot ontwikkeling.' Het dorpsco
mité voert een compensatiebeleid. Voor
malige landeigenaren die in de jaren vijftig 
naar Hang Kong of Taiwan zijn gevlucht, 
krijgen hun eigendommen terug of worden 
schadeloos gesteld. Soms worden mensen 
zelfs uit hun huizen gezet, als de voormalige 
eigenaren dit claimen. Voor de gedupeer
den heeft het dorpscomité alternatieve 
woonruimte beschikbaar in een van de 
nieuwe flatgebouwen die aan de rand van 
het dorp verrijzen. 'Compensatie is een 
van de manieren om buitenlands geld aan te 
trekken', concludeert Jin Sheng. 

DRIE KLASSEN 
We gaan eten in het Shun Jin ('Altijd Goed') 

restaurant van Shafeng. Deze eetgelegen
heid valt onder het beheer van het dorps
comité en wordt gerund door communis
ten. Het is een van de dorpscollectieven 
die zich op de markt hebben begeven. Het 
restaurant beschikt over drie klassen. De 
derde klasse, direct bij de hoofdingang, is 
bestemd voor de reizigers en een snelle 
hap. In de volgende ruimte wordt gedi
neerd aan westers aangeklede tafels. Het 
personeel draagt in dit deel een uniform. 
De duurste klasse is gevestigd achter de 
fraai aangelegde tuin met vijvers, fonteinen 
en boeddhabeelden. Hier komen alleen de 
rijken van Shafeng: de hoge partijfunctiona
rissen en buitenlandse Chinezen. In de 
privé-kamers kunnen de gasten gebruik 
maken van de karaoke-apparatuur en is 
één bediende per gast beschikbaar. 
Als het eten wordt opgediend, gaat de 
televisie aan. Een vechtfilm uit Hang Kong, 
met veel moord en doodslag. Tijdens het 
moorden praat onze gastheer onverstoor
baar door. Meer dan tien jaar hebben de 
voorbereidingen geduurd om China en 
Shafeng te moderniseren, maar nu is dan 
ook de oogsttijd aangebroken. In 1982 is 
een einde gemaakt aan het communesys
teem, dat gehaat was onder de bevolking 
en daardoor weinig produktief. Vanaf dat 
moment kreeg het privé-initiatief van boe
ren (het Household Responsibility System) 
weer alle kans, hetgeen prompt leidde tot 
groeiende oogsten en een toename van de 
welvaart. De boeren mochten een deel van 
hun oogst op de vrije markt verkopen, 
hoewel het land eigendom bleef van de 
staat. 
Sommige communes zijn blijven bestaan in 
de vorm van dorpscollectieven. Uit een van 
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deze collectieven is in 1989 de sportschoe
nenfabriek van Shafeng ontstaan, waar nu 
elfhonderd mensen werken. Het is een 
joint venture met een bedrijf uit Taiwan. 
De fabriek is de belangrijkste inkomsten
bron voor het dorp, aangezien een deel van 
de winst direct naar de bevolking vloeit. 
Per jaar krijgt ieder huishouden een bedrag 
van duizend yuan uitgekeerd. Voor met 
name de boeren is dat een welkome aan
vulling op het gezinsbudget. 
Over de 'socialistische markteconomie' is 
Jin Sheng één en al lof. Hij meent dat China 
toegroeit naar een gemengde economie, 
waarin collectief en privébezit in elkaar 
overvloeien. Volgens hem worden in China 
nieuwe eigendomsverhoudingen ge
creëerd, die niet met westerse begrippen 
van vrije markt en staatseconomie kunnen 
worden geanalyseerd. Jin Sheng denkt dat 
de staatsbedrijven, hoewel nog steeds de 
ruggegraat van de Chinese economie, lang
zaam terrein gaan verliezen. Ook de rotan
fabriek gaat een moeilijke tijd tegemoet. 
De partijfunctionaris vreest zelfs voor het 
voortbestaan, als er geen buitenlandse 
partner wordt gevonden. 'Staatsbedrijven 
zijn niet flexibel genoeg. ledereen in de 
partij wil meepraten en meebeslissen. In 
een dorpscollectief is de besluitvorming 
slagvaardiger en is men minder aan regelge
ving gebonden.' 

EGOÏSTISCH 
Bij het kruideniertje in het oude deel van het 

dorp is het een drukte van belang. Boeren 
met gereedschap op de schouder luisteren 
naar het geklaag van een oude vrouw. Zij 
heeft net gehoord dat het dorpscomité 
haar land terug wil en het pachtcontract 
nog dit jaar zal opzeggen. De vrouw 
schreeuwt haar omstanders toe dat ze haar 
niet mogen beroven. De schadevergoeding 
bedraagt tienduizend yuan. Veel geld, maar 
straks heeft zij geen bron van inkomsten 
meer en moet dan rondkomen van een 
klein pensioen. 
Het aantal omstanders groeit. Een van hen 
is een oude man die in het huis tegenover 
het winkeltje woont. Schuifelend komt hij 
op hetgroepje af. Het is de gepensioneerde 
leraar Chin. Bij het praten zucht en kreunt 
hij veelvuldig. 'Protesteren helpt niet. Ze 
doen toch wat ze willen.' Chin heeft geen 
hoge pet op van de communistische kaders 
van het dorpscomité. Shafeng verandert -
en volgens de oude man niet alleen ten 
goede. De welvaart neemt toe, maar niet 
voor iedereen. 'Vroeger waren we allemaal 
gelijk. Arm, maar wel gelijk.' Chin heeft met 
de oude vrouw te doen. Zij heeft geen 
familie in het dorp waarop ze terug kan 
vallen. 'Vroeger zou de partij voor haar 
zorgen. Nu moet ze zich maar zien te 
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Er wordt wel gemopperd, 
redden.' De gewezen leraar vindt dat de 
mensen in het dorp egoïstisch worden. 

'Een stadse gewoonte' noemt hij dat. 

Chin neemt ons mee naar de akkers. Over
alligt afval. 'Onder Mao was dit niet moge

lijk', zegt hij. 'De partij organiseerde de 

bevolking om het dorp en het land schoon 

te houden.' Chin wil de klok niet terugzet

ten, dat niet. Onder Mao was het ook geen 

paradijs, maar 'toen hielp iedereen mee om 

de hemel te dragen'. Het dorp was in 

communes en brigades georganiseerd en 
iedereen wist zijn plicht. Onderwijs en 
gezondheidszorg waren gratis. 'Vroeger 

deden we alles collectief. Het koken, het 

opvoeden van de kinderen, het werk op 
het land. Alles. Dat komt niet meer terug', 

zegt Chin. 'Kijk maar naar de jongeren. Ze 

gaan direct het huis uit als ze trouwen.' 

Het grootste gevaar ziet ex-leraar Chin in 

de min-go. Dat zijn trekarbeiders uit de 
arme provincies, die in de rijkere delen van 

China werk zoeken als bouwvakker. In 

Shafeng verblijven ook enkele duizenden 

van dergelijke 'boerenarbeiders'. Zij wer
ken en wonen op de bouwputten, maar 

maken volgens Chin het dorp onveilig. 

Dwars door de akkers leidt Chin ons naar 

het gebouw waar de voorouders worden 
vereerd. Tijdens de culturele revolutie liep 

het grote schade op, maar onlangs is het 
gerestaureerd met geld van Chinezen uit 

Hong Kong en nu staat het op de monu

mentenlijst. Kopieën van portretten van 

generaties Chin hangen in glazen wandkas

ten. Shafeng is in het verleden een belang

rijk dorp geweest, waar veel hoge ambte

naren zijn geboren. Onze gepensioneerde 

leraar is de 26ste generatie van de Chin
familie. Met zijn tandeloze mond wijst hij 

ons een tekst aan. In Beijing is in het jaar 
1405 een Chin-familielid geslaagd voor het 

staatsexamen. Toentertijd werd de uitslag 

van het examen aan het publiek bekend 

gemaakt middels een proclamatie van de 

keizer zelf. 

STUKLOON 
In een zijgebouw heerst de drukte van een 

buurthuis. De wanden zijn versierd met 

foto's van de jonge Mao Zedong. Op een 

vergeelde poster voert een strijdlustige 
Mao massa's boeren aan. Achterin de ruim

te staat het altaar, afgeschermd met een 

gordijn. Aan de tafeltjes zitten oude man

nen en een enkele vrouw spelletjes te 
doen. Anderen vermaken zich met kletsen 

of een kaartspel. Onze gids loopt naar de 

kleurentelevisie. Een man zit bijna met zijn 

neus tegen de beeldbuis. Ze begroeten 

elkaar. Chin zet het geluid harder, zodat we 

ons alleen nog schreeuwend verstaanbaar 

kunnen maken. Hij wuift met zijn hand ten 

teken dat hij niet meer wil praten. Wezen-

maar echte oppositie 
tegen de 
modernisering is er 

niet 

loos tuurt hij naar het kastje. We verlaten 

de ruimte zonder dat de oude het op

merkt. 

We volgen de route die Chin Jin Sheng ons 
heeft doorgegeven naar de sportschoe

nenfabriek. Het is een wit gebouw, ver

sierd met vlaggen. Bij de hoofdpoort is een 
perkje aangelegd, waar jonge vrouwen le

zen of in het gras luieren. De poort wordt 
bewaakt door een man in uniform en met 

een te grote pet op. Achter hem, op de 

muur van de portiersloge, hangt een aan

plakbiljet 'Arbeidsters gezocht'. Als we de 

geüniformeerde aanspreken, springt hij in 

de houding en salueert. Hij wijst naar de 

portier. 
Directeur Lee maakt deel uit van het zes

koppige management. De zes komen alle
maal uit Taiwan en zijn verantwoordelijk 

voor de dagelijkse gang van zaken. Het 
dorpscomité, zo legt de directeur uit, heeft 

opzichters en afdelingschefs geleverd, ter

wijl ook het personeelsbeleid in handen is 
van een lokale ambtenaar. In de joint

venture heeft Shafeng de grond, de gebou

wen en het werkvolk ingebracht. De tech

nologie, het kapitaal en de afzetmarkten 

worden beheerd door het bedrijf uit Tai

wan. 

In de toonzaal, met 'wel vijftig modellen 
sportschoenen' van de merken Dunlep en 

British Knights, geeft Lee omslachtig ant
woord op onze vragen. Elfhonderd mensen 

werken er in zijn fabriek, allemaal op con

tractbasis. Na maximaal drie jaar in de 

fabriek te hebben gewerkt moeten ze terug 

naar hun geboortedorp. De meesten ko

men uit de provincie Sichuan, een van de 

armste provincies van China. In de fabriek 
werken hoofdzakelijk vrouwen, boeren

dochters in de leeftijd van 16 tot 23 jaar. 

'Vrouwen', zo vertrouwt Lee ons lachend 
toe, 'zijn gemakkelijker. Mannen willen al

tijd iets en hebben veel noten op hun zang. 

Vrouwen zijn beter in toom te houden.' 

De fabriek is vergaand gemechaniseerd. 

Het is er koel en schoon. Lee verzekert ons 
dat de arbeidsomstandigheden goed zijn. 

Het loon van een lopende-bandarbeidster 

bedraagt voor tien uur werken per dag 

gedurende zes dagen in de week 125 à ISO 

gulden per maand. Het loonsysteem is 

gebaseerd op stukloon. 'Een uurloon zoals 

op Taiwan werkt op het vasteland van 
China niet', zegt Lee. 'Met stukloon kunnen 
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we de produktiviteit verhogen.' 
Hoeveel winst het bedrijf maakt, wil de 

directeur niet zeggen. Of de fabriek in 

Shafeng ooit een geïntegreerd bedrijf 
wordt, vragen we. Lee betwijfelt het. Het 
management op het vasteland van China is 

volgens hem van een heel laag niveau. 

Contacten met afzetmarkten ontbreken 

en er zijn zelfs geen goede leveranciers van 
grondstoffen. Lee denkt dat China ook in 

de komende decennia de lopende band 

blijft voor HongKong en Taiwan. 'Taiwan 
en HongKong zijn de etalage, het vasteland 
is de fabriek.' 

CULTUREEL ERFGOED 
Waar de oever van de Parelrivier een flauwe 

bocht maakt, staat een reusachtige eeu

wenoude boom. Hier komt de brug die 

Shafeng met de metropool Guangzhou 

moet verbinden. De boom is een gelief

koosde plek voor jonge stellen en bejaar

den. Onder het enorme bladerdak liggen 

her en der grote marmeren stenen ver

spreid. De boom maakte oorspronkelijk 
onderdeel uit van de tuin van een groot 

landhuis, waar een van de rijkste groot

grondbezitters van Shafeng woonde. Het 
landhuis staat er nog steeds en wordt 

bewaakt door een man die een stuk beton 
in zijn mond heeft. Zijn kunstgebit is groot 

en massief. In ruil voor zijn onderkomen, 

een klein hok rechts van de toegangspoort, 

houdt hij ongewenste bezoekers tegen. 

De bewoners van het landhuis zijn tijdens 

de revolutie gevlucht. Na 1949 was het in 

gebruik bij de rotanfabriek en werden in de 

grote kamers rotanmeubels gemaakt. Sinds 

een paar jaar staat het huis leeg. Op de 

voorgevel zijn grote stenen aangebracht 
met communistische teksten: 'Volg de par

tij' en 'Voorzitter Mao heeft altijd gelijk'. 

De bewaker vertelt dat in de nadagen van 
de culturele revolutie het huis is vernield 

tegelijk met de tempel even verderop. Hij 

wijst op een ruïne. Met de stormachtige 

economische ontwikkeling verdwijnen de 

laatste sporen van het culturele erfgoed 

van Shafeng. 

Maar de bewoners van Shafeng hebben 

geen keus. Boeren en arbeiders worden 
meegezogen in de draaikolk die 'vooruit

gang' wordt genoemd. Ze houden zich 
staande als creatieve ondernemers, terwijl 

de communistische kaders de tucht van de 

vrije markt moeten zien te leren. Er wordt 

wel gemopperd, maar echte oppositie te

gen deze ontwikkeling is er niet. De inwo

ners van Shafeng schikken zich in hun lot, 

zoals altijd. Alleen, ditmaal hebben zij het 

idee dat het lot hun gunstig gezind is. T 

Hans Knkke is ;ouma/ist en filmproducer 
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De politiek heeft het visionaire denken afgezworen. Maar in het bedrijfsleven viert het 

juist hoogtij: toekomstscenario's zijn daar het nieuwste recept om managers creatief 

met hun werk te leren omgaan. Ook in de lokale politiek begint deze techniek veld te 

winnen. Hoog tijd voor de dames en heren aan het Binn.enhof om zich hier eens in te 

verdiepen. 

Jos van der Lans 

Van planning 
• naar scann1ng 

the future 

Het was koud en vochtig op het lullige stationspleintje van Breuke· 
len. De taxi die mij naar Nijenrode zou vervoeren, liet lang, te lang, 
op zich wachten en met het wegtikken van de minuten maakte de 
scepsis zich van mij meester. Ik had hier nooit aan moeten 
beginnen, dacht ik. 
Een maand eerder had een uiterst vriendelijke projectleider van 
Rijkswaterstaat mij overgehaald om samen met een andere tekst· 
schrijver, Herman Vuijsje, vier toekomstscenario's te schrijven. 
Het zouden levendige schetsen moeten worden van de omgeving 
van Rijkswaterstaat omstreeks het jaar 20 15. Ik wist niets van 
toekomstscenario's, ik wist niets van Rijkswaterstaat, die enorme 
dienst binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat die 
verantwoordelijk is voor zo ongeveer elke spade die in Nederland 
de grond in gaat, ik wist niets van tunnels, wegen, waterlopen, 
landingsbanen, dijkverzwaringen en al die andere zaken waar de 
duizenden werknemers van Rijkswaterstaat dagelijks mee in de 
weer zijn. Dus zei ik ja tegen de aardige projectleider. Dit leek me 
nou eens echt een leuke klus. 
Maar een maand later, in de koude wind die alles in en rondom 
station Breukelen deed verkleumen, had ik er toch een hard hoofd 
in. Een maand waren we nu in de weer met assenstelsels en met 
associaties over de toekomst, maar veel meer dan wat ruwe 
pennestreken over de werelden die wij concreet inhoud moesten 
geven hadden we nog niet. Deze dag zou daar verandering in 
brengen, zo had men mij verzekerd. Op de universiteit van Nelie 
zouden een kleine veertig genodigden van binnen en van buiten 
Rijkswaterstaat met elkaar in een 'scenarlobouwdag' aan de slag 
gaan, om zo de ingrediënten aan te dragen voor de toekomStsce-

narto's die wij vervolgens op papier zo~den zetten. 
Ik was ervan overtuigd, toen de taxichauffeur me eindelijk richting 
Nijenrode bracht. dat het niets zou worden. 

Maar toen dezelfde taxichauffeur mij precies acht uur later weer 
afzette bij het nog even gure station inBreukelen, was ik mijn 
scepsis van die ochtend totaal vergeten. Ik kwam terug uit het 
pretpark van de fantasie: De hele dag was ikmet twee groepen van 
acht mensen in de weer geweest om een steeds ·concretere 
invulling te geven aan de 'werelden' die ik In. de scenario's moest 
uitbeelden. Aanvankelijk aarzelend, maar vervolgens onbekom· 
merd ·hadden de groepsleden elkaar bestookt met ingrediënten. 
aanvullingen, verbeteringen en weer nieuwe onderdelen van een 
we.reld zonder sterke overheid en met een hoog moreel bewust
zijn onder burgers (in de .ene groep) dan wel een wereld waarin een 
sterke overheid kiest voor het concreet invullen van een publieke 
mon1al (in de andere groep}. 
Stapels flappen, fiches, tekeningen en . speciaal uitgeselecteerde 
foto's waren het resultaat. Fascinerend vond ik vooral de grote 
bereidheid om met een aantal andere di\!Skundigen van diverse snit 
enthousiast en zonder veel belemmeringen aan de slag te gaan. 
Uiteindelijk wisten de gedegen deskundige van het Centraal Plan
bureau {'ho, ho, het moet wel betaalbaar blijven') en de overver· 
hitte organisatieadviseur ('ach, instituten als stadhuizen bestaan 
niet meer') elkaar te vinden In een voor beiden bevredigende 
voorstelling van zaken. Er werd - overigens onder het regelmatig 
opklinken van lachsalvo's -gepast en gemeten tussen fantasie en 





De managers.van dit land worden niet op 
realiteitszin en uiteindelijk leverde dat van beide werelden een 
acceptabel beeld op. 
Voldoende in ieder geval om mij in één dag over miJn scepsis heen 
te zetten. Ik had de smaak van de toekomst te pakken, en in de twee 
maanden die erop volgden schreven Herman Vuijsje en ik samen 
vier scenario's voor het jaar 2015, die- al zeg ik het zelf- alleszins 
leesbaar zijn en die inmiddels tal van managers van Rijkswaterstaat 
via workshops en andere bijeenkomsten tot nadenken over de 
toekomst van hun werk hebben gezet. 

In de twee maanden waarin ik aan mijn toekomstige Rijkswater
staat-werelden bouwde, ontdekte ik dat ik helemaal niet met iets 
uitzonderlijks bezig was. Het gebruiken van toekomstscenario's 
om mensen (en met name managers) binnen grote complexe 
organisaties bij de tijd te houden, gebeurt sinds een aantal jaren op 
tamelijk grote schaal. Shell heeft op dat gebied zelfs al een 
wereldwijde reputatie opgebouwd en beschikt over een stevige 
staf die zich permanent met toekomstscenario's bezighoudt. Maar 
ook managers bij KPN, DSM, NS, Unilever en Philips buigen zich 
met een zekere regelmaat over scenario's. Uit onderzoek blijkt 
zelfs dat naast het voor de hand liggende 'brainstormen' de 
scenarioaanpak bij de honderd grootste Nederlandse bedrijven 
het meest actief wordt gebruikt. 
En ook bij de overheid begint men erin te geloven. Rijkswaterstaat 
heeft inmiddels al naam gemaakt met twee scenariocycli (Nostroda
mus in 1992/1993 en Creops in 1994/1995), maar ook bij het 
ministerie van justitie en dat van VROM en op andere departemen· 
ten zijn strategie-experts in de weer met toekomstscenario's. Al 
deze mensen hebben bovendien de vuistdikke studies van het 
Centraal Planbureau (Scanning the Future en Nederland in drievoud) 
in hun bureaula liggen. In deze studies verkent het planbureau de 
wereldeconomie en zet daarbij een aantal alternatieve toekomst
beelden tegenover elkaar. 
Scenario's zijn, met andere woorden, in. Wie erop let, struikelt er 
als het ware over. Het justitietijdschrift justitiële Verkenningen 
besteedde er vorig jaar een themanummer aan, in de in kringen van 
zorg en welzijn inmiddels beroemde studie naar het welzijnsbeleid 
in Dordrecht worden maar liefst zeven scenario's geformuleerd, 
voor de gezondheidszorg bestaat zelfs een heuse Stichting Toe· 
komstscenario's die met vaste regelmaat gezondheidstrends voor 
het voetlicht brengt, en in het kader van vijftig jaar wederopbouw 
van Rotterdam verscheen een boekje met twee toekomstschetsen 
van deze stad in het jaar 2045. En dit is nog maar een vrij 
willekeurige greep uit een enorm aanbod. 
Het ligt voor de hand dit verschijnsel in verband te brengen met het 
naderen van het jaar 2000: als het resultaat van een om zich heen 
zrijpend (tn-de-siède-gevoel. Ongetwijfeld zal dat een rol spelen, 
maar een bevredigende verklaring voor de scenario-ijver die door 
ral van grote organisaties en bedrijven van dit land trekt, levert deze 
gedachte toch niet op. Shell, KPN en Philips kopen nu eenmaal 
weinig voor een dergelijk sentiment. Zij zijn meer in de vitaliteit van 
hun eigen bedrijf geïnteresseerd dan in onbestemde gevoelens 
over het einde van het tweede millennium. Nee, er is meer aan de 
iland dan een (In de siècle-stemming, temeer omdat in tegenstelling 
tot de somberheid die het einde van een eeuw doorgaans pleegt op 
te roepen, de hedendaagse scenario's bepaald niet louter pessimis
tisch zijn getoonzet. 
Realistischer is het om een verklaring te zoeken in het scherper 
worden van de paradox, waar complexe organisaties in een 
moderne tijd in steeds heftiger mate mee worden geconfronteerd: 
er moet steeds dynamischer gereageerd worden met een organi· 
satie die door haar omvang en complexiteit juist de neiging heeft 
alles zoveel mogelijk bij het oude te laten. Scenariostudies en de 

één toekomst voorbereid, maar op 
meerdere die elkaar stelselmatig 
tegenspreken 

vormingswerk-achtige bijeenkomsten die daarover voor managers 
en bestuurders worden georganiseerd, dienen om de leiding van 
een complexe· organisatie niet te .laten versuffen, om de troepen 
alert te houden, om het vermogen levend te houden signalen van 
buiten te kunnen herkennen in plaats van te ontkennen. Scenario's 
zijn het medicijn tegen verambtelijking, routinevorming en bureau
cratisch achteroverleunen. 
Om die reden gaan grote bedrijven en complexe .organisaties bijna 
allemaal over t9thet inrichten. van .speciale afdelingen vo\1r strate~ 
gisch management. Deze teams hebben. tot taak om het speelse 
element, het lerend veimogen en de èreativiteit binnen complexe 
organisaties te vergroten tegen de natuurlijke oeiging tot inertie en 
het zich achter elkaar verschuilen in. Een organisatie, zo is het 
moderne adagium, is nooit af, moet permanent het vermogen 
hebben om te leren, om zich aan te passen aan de dynamiek van 
haar omgeving. Wie star is en niet meer leergierig, kall in een paar 
jaar de boot missen en de greep op de markt of de samenleving 
kwijt zijn. Dus moet het lerend vermogen scherp worden gehou
den, en spelen met scenario's. is daar een adequaat middel voor. 
Bovendien heeft de scenariomethode als voordeel dat heteen spel 
is, waarin de deelnemers losk()meo van hun. dagelijkse beslomme
ringen en zich van hun meest creatieve en humoristische kant 
moeten laten zien. Dat is goed voor de teamgeest en de cultuur van 
de organisatie: en ook dat zijn iaken die binnen grote organisaties 
al jaren van het grootste belang worden geacht. 

Het is allemaal waar en ik heb he~ bij Rijkswaterstàat, wat zo 
ongeveer het .toppunt vormt wo een complexe en ambtelijke 
organisatie, zo ongeveer met eigen ogen zien gebeuren. Toch Is 
deze verklaring voor de populariteit van het scenariobouwen nog 
niet helemaal bevredigend. Het verklaart bijvoorbeeld nog niet 
waarom in bijna alle scenariopakketten die er worden aangeboden 
sprake Is van meerdere (meestal vier) scenario's, De managers en 
bestuurders van dit land worden dus niet op één toekomst 
voorbereid, maar op meerdere denkbare toekomsten die elkaar 
bovendien stelselmatig tegenspreken. Wat In het ene scenario 
gebeurt, wordt door het andere uitge~lloten. 
Dat maakt de huidige scenarionijverheid ook zo bijzonder; Het is 
een heel andere omgang met de toekomst dan de rechtlijnige 
pogingen in het verleden om greep te krijgen op wat de toekomst 
zou gaan brengen. En dan gaat het hier even oîet om oude 
voorspellers van het type Nostradamus - de beroemde astroloog 
die in de zestiende eeuw tal van vorsten en hoogwaardigheidsbe
kleders tot zijn klantenkring kon rekenen -, maar om de 'voorspel
kunde' zoals die na de Tweede Wereldoorlog door de sociale 
wetenschappen is voortgebracht. De toekomst was toen nog niet 
iets ongekends, maar iets dat beheerst kon worden. Daarom dacht 
men niet in meerdere toekomsten, maar in één toekomst. 
Tot diep in de jaren zeventig stond het denken over de toekomst 
in het teken van een ongekend optimisme over het plan- en 
stuurbare karakter van de samenleving. Dat was overigens een 
wereldwijd gevoel. In Frankrijk bijvoorbeeld werd begin jaren 
zestig gepleit voor verschillende natiOo;lle fora waar de toekomst
deskundigen hun voorspellingen zoudenkunnen bediscussiëren en 
waar beslissingen ten aanzien van de toekomst zouden kunnen 
worden genomen. In Amerika lanceerde senator Keonedy in de 
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De toekomst is hooguit nog voorstelbaar, 
jaren zestig het idee om het Congres uit te rusten met een 'bureau 
voor toekomstzaken'. 
De toekomst waS toen nog voorspelbaar, wetenschappelijke prog
noses hadden gezag. Dat was ook precies de reden waarom het 
eerste milieuscenario van de Club van Rome in 1972 zoveel indruk 
maakte: als dat de prognose was, dan moest er immers ook wat aan 
gedaan kunnen worden. 
In Nederland leidde dit plannings- en maakbaarheidsoptimisme tot 
de oprichtingvan een aantal nationale planbureaus die onderbou
wing moesten geven aan het idee dat de samenleving stuurbaar, 
maakbaar en. planbaar is. be noodzaak tot wederopbouw van de 
economie na de verwoestende Tweede Wereldoorlog vroeg om 
een Centraal.Pianbureau dat dat proces in goede banen zou kunnen 
leiden. Later:, in ·1974, werd c!aar nog het Sociaal en Cultureel 
Planbure!lu aan toegevoegd, waarmee handen en voeten werd 
gegeven aan de zestiger-jaren-overtuiging dat o0k de sociale 
maakbaarheid van .de samenleving. in. cijfers· en rapporten kon 
worden opgetekend. 

Dit maakbaarheid~optltnlsm~ ltep m.et hetverstrijken van de jaren 
zeventig steeds f11eer deuken op~ Onverwachte wendingen traden 
op di.e niet wa~ll voorzien, lllaar die grote.gevoJgen hadden. Zoals 
de oliecrisis van 1973, qie uitmondde. in een . steeds sterke.r 
wordende econo!llische crisis vanafhet eind van de jaren zeventig. 
Het; .vel"trol.IWen .In .het maken van de· toekomst. schrompelde 
daardol:lr in de jaren tachtig nagen0eg geheel ineen; het belangrijk· 
ste instrumen.t om de toek()m!it .te maken, de. e>verheid, lag onder 
vuur van een :z.waar n.eo-liberaal offensief. Daar(!oor viel het even 
stil in de wereld van dè toekomstvorsers. Wat nog aan het daglicht 
werd toevertrouwd. was overwegend somber van toon. Het 
waren doemscenario's over werkloosheid. over de explosief 
stijgende kosten van de.sociale.zekerheid en van de verzorgings· 
staat. In de jaren tachtig beloofde de toekomst weinig goeds. 
Maar de wereld kwam tegelljkertifd heftiger dan ooit in beweging. 
In economisch opzicht met grillige, snel veranderende markten 
die steeds internationaler van karakter werden, en in politiek
ideologisch opzicht met het einde van de Koude Oorlog en het 
fiasco van wat wel de grote ideologieën wordt genoemd; de 
Grote Verhalen over de Wereld met hun eigen toekomswerge· 
zichten raakten uit. Niets leek meer vast te staan, zekerheden 
ontbraken en het postmodernisme legde daar een nieuw theore
tisch fundament onder. De wereld was dynamischer en 'ongeken
der' dan ooit. 
Dat is het decor, waarin het grote internationale bedrijfsleven in de 
jaren tachtig begon met het ontwikkelen van scenario's. je zou het 
kunnen zien als een knieval voor het postmodernisme, omdat het 
een manier van omgaan met de toekomst is waarin bij voorbaat 
wordt afgezien van het 'kennen' en dus 'plannen' van de toekomst. 
De toekomst is hooguit nog voorstelbaar, maar zeker niet voor
spelbaar. Steeds. opnieuw melden de scenarioschrijvers in hun 
voorwoord dat het scenario 'geen blauwdruk voor de toekomst 
oplevert', 'geen voorsf)ellende waarde' heeft, maar slechts 'denk· 
bare ontwikkelingen' schetst. 
Het gaat om het fantasievol aftasten van de toekomst. Prognoses 
maken plaats voor visies, kwantitatieve extrapolaties worden 
ondergeschikt gemaakt aan kwalitatieve exercities. Planning the 
future is definitief overgegaan in scanning the future. Dat is ook de 
reden dat er meerdere scenario's worden voorgelegd, de toe· 
komst kan immers, zo weten we, nog alle kanten op. 
Waar het grote bedrijfsleven (en In het voetspoor daarvan grote 
complexe overheidsorganisaties) de combinatie van turbulentie en 
crisis uit de jaren tachtig tegemoet treedt met het ruimte maken 
voor visionair en creatiefdenken, lijkt de politieke en bestuurlijke 

maar zeker niet voorspelbaar 

bedrijfstak in diezelfde jaren precies de omgekeerde richting te zijn 
ingeslagen. De stormachtige, wereldwijde taferelen van de jaren 
tachtig waren in politieke kring eerder aanleiding om Grote en 
Meeslepende Visies voor taboe te verklaren. 
Men verschanste zich in een sterk pragmatische houding, waarbij 
de stijl van besturen steeds technocratischer werd. Dat heeft ook 
te maken met het feit dat politici steeds minder een representant 
van een grotere beweging, een zuil of een maatschappelijke 
stroming waren en steeds meer op zichzelf kwamen te staan. De 
politieke partij is vervlakt tot een kiesvereniging, waardoor politici 
in ideologisch opzicht droog zijn komen te staan. Fantasie, emoties, 
bevlogenheld en creativiteit zijn zaken die vandaag de dag nog maar 
zelden in verband gebracht worden met een politicus, een politieke 
partijof een debat in de Tweede Kamer. 
En zo is de merkwaardige situatie inmiddels 'gewoon' geworden, 
dat de politiek als het ware afwezig is op die plaatsen waar mensen 
met efkaar in de slag gaan over de toekomst. Bij al die sessies over 
scenario's en 'denkbare toekomsten' worden eigenlijk verrassend 
weinig politici uitgenodigd. Het lijkt erop alsof ze geen partij meer 
zijn. Men treft er ambtenaren, managers, organisatieadviseurs, 
lnformatiedeskundigen, sociale wetenschappers, milieuexperts, 
bf!!stuurskundigen, noem maar op. Maar een politicus, ho maar. Zij 
zijn de afwezigli!n in het spel, omdat ze zich opgesloten hebben in 
het . heden èn - enkele uitzonderingen ·daargelaten - niet onge
dwongen in staat zijn verre horizonten te verkennen. 
Misschien zit hem daarin ook wel het grootste probleem van de 
veel besproken kloof tussen burgers en politiek. Het gaat er niet 
zoteer om, zoals veel politici en bestuurlijke vernieuwers verkon
digen, de kloof te verkleinen; het gaat erom de kloof over te steken. 
Niet de burgers dichter naar de politiek brengen, maar de politici 
dichter naar het publiek, het publieke debat; politici niet zozeer als 
voorgangers, maar als vormgevers, als aangevers, als regisseurs die 
uiteindelijk de puntjes op de i zetten. 

De scenarioaanpak kan daarbij een leerzaam hulpmiddel zijn. Zoals 
in het verleden wel vaker het geval is geweest, kan het bedrijfsleven 
hier dus de weg wijzen. De strategische aanpak die daar is 
ontwikkeld, kan ook in de politieke vormgeving van de toekomst 
zijn vruchten afwerpen. Om dat duidelijk te maken is het nodig om 
nog één keer terug te keren naar die scenariobouwdag In Nijenro
de, de dag dat ik met veel scepsis een klein zaaltje binnenliep waar 
acht mensen zich zouden buigen over hoe een wereld zonder sterk 
sturende overheid en met een hoog moreel, ecologisch bewustzijn 
onder de burgers eruit zou zien. 
Aan tafel zaten een paar ambtenaren van verschillende ministeries, 
een paar sociale wetenschappers. een medewerker van het Cen
traal Planbureau, een organisatieadviseur en nog wat mensen wier 
hoedanigheid me ontschoten is. Ze kenden elkaar niet of nauwe
lijks; ze hadden een vage opdracht en een procesleider (in de 
moderne terminologie foeilitotor genaamd) toegewezen gekregen 
en ze gingen aan de slag. Het was het soort gezelschap dat als het 
zou gaan om een probleem dat morgen opgelost moet worden, al 
snel duizenden beren op de weg had weten te plaatsen. Maar 
vandaag kon dat niet, vandaag ging het niet over morgen, maar over 
de toekomst in 20 15. En dat ongekende vergezicht maakte plots
klaps het beste in de aanwezigen los. 
Het gaat er hier even niet om wat de groepsleden allemaal precies 
te melden hadden. Waar het om gaat is dat ze elkaar tot een proces 
wisten te verleiden, waarin het enthousiasmeren, het kritisch 
ondervragen van elkaar, het luisteren, het aanvullen en het mee-
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Merkwaardigerwijs is de politiek afwezig 
denken de boventoon voerden. Daardoor wisten ze in de loop van 
de dag een wereld te bouwen die er niet alleen gedegen uitzag, maar 
die realistischer en vindingrijker was dan wat iedere deelnemer 
afzonderlijk had kunnen verzinnen. Zij waren in omstandigheden 
gebracht waarin ze, ondanks het feit dat ze qua politieke opvattin
gen en achtergronden hemelsbreed van elkaar verschilden, hun 
creativiteit de vrije loop konden laten. Zodat ze vervolgens tot 
inzichten en vergezichten kwamen, waar ze zelf eigenlijk heel 
tevreden over waren. 
Is hier nu een wat verdergaande conclusie aan te verbinden? 
Zonder de sociaal-psychologische kracht van dit soort groepspro
cessen te willen negeren, neig ik ertoe de betekenis toch wat 
ruimer te willen duiden. Hier voltrekt zich immers in een micro
situatie een proces, dat met wat fantasie ook vertaalbaar is naar 
omvangrijkere politieke besluitvormingsprocessen. Sterker nog. in 
sommige - weliswaar nog spaarzame - lokale situaties pogen 
verlichte bestuurders er daadwerkelijk een begin mee te maken. 
De politicoloog Pi eter Tops geeft daarvan in zijn boek Moderne 
regenten een aantal concrete voorbeelden. Zijn stelling is dat lokale 
overheden niet meer kunnen volstaan met het opschudden van het 
inspraakreglement, maar op zoek moeten gaan naar reële vormen 
van 'samenspraak, co-produktie en zelfbeheer'. Tops verwijst 
bijvoorbeeld naar de wijze waarop men in Zaanstad heeft gepro
beerd burgers 'deelgenoot van keuzeprocessen' te maken wat 
betreft de toekomstige ontwikkeling van de gemeente. De plannen 
waren daarbij niet tot in detail uitgewerkt, maar in een paar 
algemene scenario's geformuleerd. Via discussieavonden en een 
enquête werd de bevolking naar haar mening gevraagd. De voor
keur voor één bepaald scenario die daaruit sprak, werd ten slotte 
door de gemeenteraad overgenomen. 
In Groningen, een ander voorbeeld dat Tops beschrijft, liet het 
gemeentebestuur vier architecten een ontwerp maken voor een 
stadskantoor in hartje Groningen. In een 'open planprocedure' 
werden deze ontwerpen aan de bevolking voorgelegd, waarbij de 
Groningers tevens een enquête konden invullen. Daarbij sprak 80 
procent een voorkeur uit voor een van de vier ontwerpen. Die 
keuze werd ondanks tegenstribbelende commissies van stede· 
bouwkundigen en deskundigen uiteindelijk door de gemeenteraad 
overgenomen. 

Het zijn een paar voorbeelden- Tops noemt er overigens meer
van wat misschien het beste als een vorm van 'open politiek' 
omschreven kan worden. Politiel en bestuurders zijn daarbij veel 
meer facilitators geworden, de regisseurs die burgers verleiden om 
mee te denken, die deskundigen stimuleren tot het botvieren van 
hun fantasie en creativiteit op maatschappelijke problemen, die 
burgers voortdurend proberen te binden aan zaken van publiek 
belang. 
Dat is, zo zullen Tweede-Kamerleden al snel tegenwerpen, op 
lokaal niveau makkelijker voorstelbaar dan op het nationale niveau 
waar de besluitvorming minder concreet is. Dat lijkt een terecht 
punt, maar wie nog eens nadenkt over zaken als regeerakkoorden 
en coalitieverhoudingen komt al snel tot de conclusie dat de 
besluitvorming in Den Haag niet zozeer abstract is, als wel bij 
voorbaat ontdaan van elke ruimte om het publieke debat door te 
laten werken in de besluitvorming op het Binnenhof. Niet voor 
niets krijgt de Haagse politiek altijd het verwijt voor de voeten 
geslingerd dat ze het politieke bedrijf opsluit onder een kaasstolp. 
Dit isolement doorbreken veronderstelt een wezenlijk andere 
houding en vooral een heel andere stijl van politiek bedrijven dan 
de houding waarin politici nu volharden. 
In feite is dat ook de gedachte die spreekt uit het pamflet De 
verplaatsing van de politiek dat in het voorjaar van 1995 verscheen 

op die plootsen waar mensen met 
elkoor in de slag gaan over de 
toekomst 

bij de Wiardi Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van 
de PvdA. Oe auteurs verzetten zich heftig tegen het idee van het 
'primaat van de politiek', dat wil zeggen dat de samenleving 
bèstuurd wordt vanuit een centrum en dat dit centrum het 
monopolie zou hebben op de formulering van het publieke belang. 
Moderne complexe samenlevingen zijn 'centrumloos' en de macht 
heeft zich naar verschillende decors verplaatst. Dat dwingt het 
politieke bestuur tot het aangaan van nieuwe, andersoortige 
bindingen met de samenleving. 'De verplaatsing van de politiek', zo 
besluiten de pamfletschrijvers, 'vraagt niet om een overheid die 
dirigeert, maar om een overheid die problematiseert en die 
vervolgens de kakofonie van opinies en de botsing van belangen 
tracht om te smeden tot een aller de concert.' 
Dat is ook predes wat het bedrijfsleven doet met haar scenariostu~ 
dies: creativiteit mobiliseren. Dat gebeurt onder het motto dat we 
de toekomst weliswaar niet kennen, maar dat dat nog niet hoeft te 
betekenen dat je je er niet terdege op kunt voorbereiden. Die 
aanpak, waarin discussie en fantasie de vrije loop krijgen, is ook in 
de politiek denkbaar. 
Hoezeer er ook bezwaren tegen in te brengen zijn, de scenarioaan
pak kan daarbij een instrument zijn dat zeker in lokale situatîes 
vruchten kan afwerpen. Deze bènadering gaat er immers van uit dat 
betrokkenheid van burgers bij publieke zaken niet vanzelf ontstaat, 
maar bij elke belangrijke publieke kwestie opnieuw tot stand 
gebracht moet worden. Dat is een heel andere invulling van het 
politieke ambacht dan de conceptie die thans nog binnen politieke 
partijen dominant is. Maar het is wel de richting die in een moderne 
en complexe samenleving voor het politieke bedrijf vermoedelijk 
het meeste toekomstperspectief biedt. 
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Het zel<ere voor 
het onzekere 
Henk Krijnen 

Talloze politieke onheilsprofeten hebben het bestaande 

sociale-zekerheidsstelsel reeds afgeschreven. Het 

ministelsel maakt furore. Privatisering is het nieuwe 

toverwoord. Onder de titei'Het zekere voor het onzekere' 

bracht het wetenschappelijk bureau van Groenlinks 

kortgeleden een bundel uit waarin wordt gefilosofeerd over 

de toekomst van de sociale zekerheid. Dwars tegen de 

politieke tijdgeest in wordt de noodzaak van een collectief 

stelsel van bovenminimale uitkeringen bepleit. Hieronder 

enkele fragmenten uit de afsluitende beschouwing: een 

politiek antwoord op het ministelsel. 
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Rondom het huidige stelsel van sociale 
zekerheid hangt een ondergangsstemming. 
'Als niet snel en radicaal wordt ingegrepen 
door de politiek gaat het goed fout met de 
sociale zekerheid.' Wie dit nihilistische 
credo niet gedwee onderschrijft, lijkt zich 
nagenoeg buiten het huidige politieke de
bat te plaatsen. 
Het apocalyptische klimaat rondom de 
sociale zekerheid drukt een zwaar stem
pel. Volgens een zich snel uitbreidende 
kring van sociale-zekerheids-sceptici ste
vent het stelsel af op zijn ineenstorting. 
Slechts met een serie uiterst dramatische 
ingrepen kan de naderende catastrofe nog 
worden afgewend. Het lijkt erop alsof het 
fin-de-siècle-gevoel dat zich meester 

dreigt te maken van de hele politieke cul
tuur (wie gelooft nog in de politieke oplos
sing van maatschappelijke problemen/) de 
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sociale zekerheid als zijn belangrijkste aan
grijpingspunt en doelwit heeft gekozen. 

POLITIEKE WENDING 
De 'verdedigers' van een breed en collectief 

stelsel van sociale zekerheid zitten in het 
nauw. In het debat over de sociale zeker
heid is het het 'ministelsel' voor en na. 
De verandering in politieke atmosfeer die 
zich in de laatste tien à vijftien jaar voltrok, 
is dan ook niet mis. Nog maar dertien jaar 
geleden liet joop den Uyl, de toenmalig 
leider van de PvdA, in een verkiezingsbro
chure optekenen: "De gedachte, dat ons 
stelsel van sociale zekerheid zou kunnen 

worden teruggebracht tot een stelsel van 
basis- (minimum)voorzieningen met aan
vullingen op grond van persoonlijke situa
tie en initiatieven, zal onverbiddelijk ten 
koste gaan van de maatschappelijk minst 



weerbaren. Privatisering van bestaande 
collectieve voorzieningen betekent niet 
ruim baan voor solidariteit, maar een voor
zieningenniveau naar economische presta
tie en macht." 
Intussen sloeg in de politiek de privatise
ringswoede toe. Op tal van vlakken is de 
overheid, al is het maar in naam, 'terugge
treden', maar de kern van de verzorgings
staat- het brede stelsel van sociale zeker
heid - is nog behouden gebleven. Deson
danks is er ook op het front van de sociale 
zekerheid sprake van een omslag. 'Privati
sering' en 'ministelsel' zijn onmiskenbaar 
de nieuwe toverwoorden. In een niet al te 
ver verleden nog als zinnig beschouwde 
argumenten tegen een grootschalige priva
tisering van de sociale zekerheid lijken al bij 
voorbaat ontkracht. 
We moeten nuchter zijn: de verandering in 
de manier van denken en praten over de 
sociale zekerheid is - vergeleken met de 
eerste vijfenveertig jaar na de Tweede 
Wereldoorlog- enorm. In de eerste helft 
van de jaren negentig vond een omkering 
van de bewijslast plaats: niet de mogelijke 
levensvatbaarheid van een nog in te voeren 
ministelsel hoeft aannemelijk gemaakt te 
worden, maar de houdbaarheid van het 
bestaande 'brede' stelsel dat ook de bo
venminimale uitkeringen omvat. 
Internationaal gezien is de Nederlandse 

sociale zekerheid nog altijd een bijzonder 
stelsel. Het combineert 'basisvoorzienin
gen' als de bijstand en enkele volksverze
keringen met relatief uitgebreide werkne
mersverzekeringen en pensioenuitkerin
gen. Anders gezegd: ons land heeft een 
'duaal stelsel', dat twee typen uitkeringen 
combineert, één gebaseerd op 'burger
schap' (de minimumuitkeringen) en één 
gebaseerd op 'betaalde arbeid' (de boven
minimale uitkeringen). Historisch gespro
ken gaat de stichting van werknemersver
zekeringen zelfs vooraf aan de totstandko
ming van de volksverzekeringen. 
Leidende gedachte van de werknemers
verzekeringen is het waarborgen van een 
bepaalde, door arbeid 'verworven', sociale 
en economische status. Achterliggend doel 
van de volksverzekeringen is om elke bur
ger een inkomen op het niveau van het 
'sociale minimum' te garanderen. 

GEHEUGENVERLIES 
Bij de fervente pleitbezorgers van een 'mini

stelsel' ontbreekt vaak het besef dat ons 
stelsel deze historisch gegroeide twee har
de kernen bezit. Naar hun inzicht moet 
teruggekeerd worden naar de 'oorsprong' 
van de sociale zekerheid. Gezien de histo
rische achtergrond van het stelsel ligt die 
oorsprong niet in een ministelsel. Desal
niettemin slagen zij erin om hun boodschap 

WAO-rumoer in PvdA (foto. Bert Verhoef!HH) 

te verkopen als de meest moderne die 
maar denkbaar is. Meer dan de voorvech
ters van een breed en collectief stelsel 
geven zij aan hun voorstellen de glans van 
vernieuwing, zeker ook omdat zij - in 
tegenstelling tot het 'conservatieve' kamp 
-hun fundamentele kritiek op het bestaan
de stelsel en hun voorstel voor een nieuw 
stelsel op geraffineerde wijze weten te 
verbinden met de veelgeprezen noodzaak 
tot verdergaande 'individualisering'. 
Het raffinement zit hem hierin dat op geen 
enkele wijze de brede invulling van het 
begrip 'sociale zekerheid' van de hand 
wordt gewezen, maar dat met veel verve 
naar voren wordt gebracht dat de verzeke
ring tegen inkomensderving zonder noe
menswaardige problemen aan de markt 
kan worden overgelaten. Hiermee wordt 
schijnbaar naadloos aangesloten bij de na
oorlogse ontwikkeling waarin sociale ze
kerheid niet alleen een bescherming tegen 
directe armoede betekende ('verticale so
lidariteit') maar ook een zekere mate van 
inkomenscontinuïteit bood ('horizontale 
solidariteit'). 
Het huidige collectieve stelsel draagt- door 
zijn duale structuur - deze twee vormen 
van solidariteit in zich. De begrippen 'hori
zontaal' en 'verticaal' duiden op de verde
ling van de bevolking met inkomensklassen: 
zo houdt verticale solidariteit in dat rijke-



ren solidair zijn met armen; horizontale 
solidariteit houdt in dat mensen uit een 

bepaalde inkomensklasse solidair zijn met 
leden van die klasse die in financiële proble
men komen en dat zij deze personen hel
pen om het oude inkomensniveau (gedeel

telijk) te behouden. De aantrekkelijkheid 
van het pleidooi voor een ministelsel be
staat uit de bewering dat het mogelijk is om 
deze twee vormen van solidariteit volledig 

te ontvlechten en succesvol in twee ge
scheiden domeinen (staat en markt) onder 
te brengen. Niet alleen de horizontale 
maar ook de verticale solidariteit lijkt daar
mee gered. Wat wil men nog meer? 

Zo simpel is het - jammer genoeg - niet. 
Cruciaal in het huidige stelsel is nu juist de 
mix van beide typen solidariteit. Wezenlijk 
is bovendien dat de 'vermenging' van deze 
twee typen solidariteit alleen kon ontstaan 
op basis van verplichte collectieve regelin
gen onder de hoede van de overheid. 

POLITIEK VERSUS 
SAMENLEVING 
De brede stelsels van sociale zekerheid kon

den, zeker in het Nederlandse geval, ont

staan dankzij politieke coalities die de be
langen van arbeiders en middengroepen 
weerspiegelden. Niet zozeer nobele socia
le motieven of morele overwegingen lagen 
daaraan ten grondslag, doorslaggevend 
was dat alle inkomenscategorieën, ook de 

middengroepen, er een permanente vorm 
van sociale zekerheid door verwierven. 
Een stelselwijziging die de middengroepen 
en velen van de beter gesitueerde arbei
ders uitsluit van de sociale zekerheid is dan 
ook funest voor het stelsel. Verbreking van 
deze stilzwijgende 'sociale overeenkomst' 
kan wel eens een proces van totale erosie 

In betere tijden ... (foto: Piet den 8/ani<en/HH) 

op gang brengen. 
Een ministelsel noodzaakt tot een aanzien

lijk scherpere selectie aan de 
toegangspoorten. De sociale zekerheid 
wordt een voorziening voor 'armen' en 
'behoeftigen' en krijgt daarmee het nega

tieve stigma van een gunst. Als het zover 
komt is de gevreesde erosie van de collec
tieve sociale zekerheid vrijwel niet meer te 
voorkomen. Enerzijds komt dit door de te 

verwachten afname van de betalings
bereidheid van de beterverdienenden. 
Ronduit fataal is dat mensen die sociale 
premies betalen daar niets voor terugkrij

gen. Anderzijds moeten de burgers die 
aangewezen zijn op private verzekeringen 
de premies daarvoor nog wel kunnen op
brengen. Bij volledige privatisering van de 
bovenminimale uitkeringen zullen toch nog 
grote groepen bij de overheid aankloppen. 
Het is onverkoopbaar om deze vorm van 
sociale zekerheid via belastingheffing uit
sluitend door de 'welvarenden' te laten 

betalen. 
Dat hoeft ook niet. In de boezem van de 
samenleving bestaat nog altijd een ruime 
instemming met het idee van een brede 

verzorgingsstaat. Dit blijkt overduidelijk 
uit periodieke onderzoeken van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. 
Ligt in de culturele en sociaal-politieke 
traditie de idee van een brede verzorgings
staat nog steeds diep verankerd, in de 
alledaagse politiek is dat allengs minder het 

geval. Er kan gesproken worden van een 
grote kloof tussen het politieke en het 
culturele vertoog over de sociale zeker
heid. Paradoxaal genoeg ligt een belangrij
ke, zo niet de belangrijkste, verklaring hier
voor juist ook op het politieke niveau. De 
bereidheid tot solidariteit tussen werken-

den en niet-werkenden en tussen hogere 
en lagere inkomensgroepen is door de 
politiek in de eerste veertig jaar na de 
oorlog gekweekt. Het gevolg is dat in Ne
derland een sterke sociaal-geïnspireerde, 
op maatschappelijke cohesie gerichte, cul
tuur bestaat. In deze - de laatste tien à 

vijftien jaar zwaar op de proef gestelde -
cultuur zijn sociaal-christelijke, sociaal-li
berale en sociaal-democratische tradities 
op een voor de sociale zekerheid beslis
sende wijze samengevloeid. Deze tradities 
beheersen in gemoderniseerde vorm nog 
altijd het culturele en het politieke tableau. 
Vooral dit laatste is voor wie zich laat 
imponeren door het huidige nihilistische 
klimaat wellicht verrassend. Toch is de 
kloof tussen de sociale cultuur en de poli
tieke ideologie van de verzorgingsstaat ook 
zichtbaar in de politiek zelf. Het politieke 
pleit is dan ook nog lang niet beslecht. De 
debatten over de sociale zekerheid dragen 
- ondanks de schijn van het tegendeel -
sterk het stempel van onbesliste gevech
ten. Onder de oppervlakkige consensus 
over de noodzaak van een verregaande 

vorm van privatisering gaan sterk con
flicterende politieke opties schuil. 

Tekenend voor de huidige politieke situa
tie is dan ook de verlamming in de besluit
vorming. De vier grote politieke partijen 
zitten vooralsnog te sterk gevangen in het 
apocalyptische vertoog over de verzor
gingsstaat en de sociale zekerheid. Een 
fundamenteel debat over de moderne 
grondslagen van een sociale-zekerheids
stelsel blijft op het partijpolitieke niveau 
dan ook uit. 
Tegelijkertijd heeft het nieuwe politieke 
vertoog een belangrijke invloed gehad, in 
zoverre dat het idee dat de sociale zeker
heid een stelsel is dat op de tochtgezetkan 
worden een geaccepteerde opvatting is 
geworden. De discussie in de samenleving 
is daarmee wel veranderd, maar in de ziel 
van diezelfde samenleving leeft nog steeds 
een hartstochtelijke voorkeur voor een 
brede verzorgingsstaat. Het jammerlijke 
gevolg van deze 'schizofrenie' is de afname 
van de geloofwaardigheid van de politiek: 
de discrepantie tussen politieke en de so
ciale werkelijkheid wordt sterker. 
Er is niet alleen een kloof tussen de sociale 
en de politieke cultuur van de verzorgings
staat, ook is er een kloof tussen de politie
ke retoriek over de sociale zekerheid en de 
feitelijke praktijk, de praktijk van het be
leid. Tegen beter weten in zweept de 
politiek zichzelf als· het ware op tot een 

onhaalbaar prestatieniveau: de privatise
ring van de sociale zekerheid in 1996. Alle 
verantwoordelijke politici weten dat het 
van een dergelijke ingrijpende verandering 
niet komt, maar zij doen er alles aan om het 



Er moet een duidelijk en zo 
tegenovergestelde beeld op te hangen. 
Verwarrend is dat zelfs uitgesproken 
tegenstanders van verregaande privatise
ring, zoals die met name te vinden zijn in de 
PvdA, toch lustig hun deuntje meeblazen in 
het privatiseringsorkest. Dat hiermee het 
fnuikende politieke klimaat rondom de 
sociale zekerheid blijft voortbestaan, ne
men zij voorlopig kennelijk nog op de koop 
toe. 
De verwachting dat de politiek haar belang
rijkste sociale functie, het collectief be
schermen van mensen tegen van buiten 
komend onheil, ook in de nabije toekomst 
nog zal vervullen, wordt door diezelfde 
politiek stukje bij beetje op losse schroe
ven gezet. 

SOCIALE MODERNISERING 
We staan hier op een beslissend punt in ons 

betoog. Een politieke voorkeur voor een 
breed stelsel van sociale zekerheid op col
lectieve basis moet zeker niet gezien wor
den als een liefdesverklaring aan het adres 
van het huidige- relatief nog steeds ruime 
- stelsel. Op het bestaande stelsel valt veel 
af te dingen. We kunnen gerust spreken 
van een stelsel dat in meerdere opzichten 
niet meer bij de tijd is. Dit anachronisme 
wordt veroorzaakt door de kloof tussen de 
sociale zekerheid die het huidige stelsel 
biedt en het type sociale zekerheid dat in 
de huidige - en zeker de toekomstige -
sociale, economische en culturele praktijk 
vereist is. De te beantwoorden vraag is: 
waardoor wordt dit 'anachronisme' ge
vormd? 
De huidige werknemersverzekeringen en 
pensioenen (een belangrijk deel van de 
bovenminimale sociale zekerheid) gaan uit 
van een bepaald type werknemer: iemand 
die vanaf zijn intrede op de arbeidsmarkt 
tot zijn pensioen (of eventueel het intreden 
van zijn arbeidsongeschiktheid) full-time 
en zonder onderbreking werkt. Op deze 
'ideaaltypische werknemer' is de huidige 
bovenminimale sociale zekerheid toege
sneden. 
Arbeidspatronen echter die buiten dit 
standaardpatroon vallen, leiden tot proble
men met de sociale-zekerheidsuitkerin
gen. Zo worden in het bestaande sociale
zekerheidsstelsel de heersende 'gender'
verhoudingen weerspiegeld. De meeste 
mannen kunnen terugvallen op de boven
minimale sociale zekerheid, terwijl vrou
wen in veel gevallen zijn aangewezen op de 
minimale sociale zekerheid. Het probleem 
is dat het 'kostwinner-thuisblijfstermodel' 
nog steeds het fundament van de huidige 
sociale zekerheid vormt, terwijl de sociale, 
economische en culturele werkelijkheid 
zich in hoog tempo in een andere richting 
heeft ontwikkeld. Het behoud van eigen 

zichtbaar mogelijk 

verband zijn tussen 
premiebetaling, te 

verzekeren risico en 
uitkeringsrecht 

financiële zelfstandigheid staat daarbij 
steeds vaker voorop. 
Ook de opvattingen zijn ingrijpend veran
derd. Een grote meerderheid van de bevol
king vindt dat individuen recht op betaald 
werk hebben, onafhankelijk van de le
vensstijl of woonvorm, terwijl vroeger de 
notie dat één baan per huishouden genoeg 
was, overheerste. Een ruime meerderheid 
is voorstander van gelijke verdeling van 
betaald werk onder mannen en vrouwen. 
Op het sociale vlak, in de sfeer van de 
arbeid, is eveneens sprake van een grondi
ge transformatie. Deeltijdwerk heeft een 
hoge vlucht genomen. Flexibele 
arbeidsrelaties zijn verveelvoudigd: uit
zendwerk, oproepcontracten en 'min
max-contracten'. 
Het is duidelijk dat de huidige sociale kaart 
van Nederland binnen enkele decennia een 
volledig ander aanzien heeft gekregen. Wil 
het huidige stelsel van sociale zekerheid 
toekomst hebben, dan is het onontkoom
baar dat het zich aan de eisen des tijds 
aanpast. Dit vergt een grondige moderni
sering van de opzet van het stelsel. Het 
stelsel moet in meer dan één opzicht 'up
to-date' gemaakt worden om maatschap
pelijke steun te behouden. Een stelsel dat 
niet op een adequate wijze aansluit bij de 
arbeidsrealiteit verliest steun. 

EIGENTIJDSE PRINCIPES 
De belangrijkste vraag die beantwoord moet 

worden, luidt dan ook: op welke grondge
dachte kan een modern bovenminimaal 
sociale-zekerheidsstelsel gebaseerd wor
den? De volgende drie, onderling samen
hangende, uitgangspunten zijn relevant 
voor een modern stelsel. 
Het eerste is de noodzaak om een breed 
stelsel van verzekeringen op collectieve 
basis te handhaven. Wie dit principe laat 
schieten, geeft vrij baan aan allerlei onge
wenste ontwikkelingen waarvan de be
langrijkste zijn het vergroten van de sociale 
ongelijkheid en de erosie van de maat
schappelijke steun. Het tweede uitgangs
punt is het verschaffen van een zekere 
mate van inkomenscontinuïteit. De on
mogelijkheid of het onvermogen om be
taalde arbeid te verrichten, is nog altijd de 
best geaccepteerde legitimatie voor deze 
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vorm van uitkeringen. De relatie met de 
verrichte arbeid blijft centraal staan. Het 
derde uitgangspunt is dat van de financiële 
solidariteit tussen hoge en lage inkomens
groepen. De groepen die sterker staan, 
betalen mee voor de sociale bescherming 
van de zwakkere groepen. 
Maar deze uitgangspunten zijn tegelijker
tijd zeer onvolledig. Wie zich eraan vast
klampt, verdedigt een stelsel dat verou
derd is. De geschetste veranderde sociale, 
culturele en arbeidsverhoudingen dwingen 
tot een ingrijpende vernieuwing. De kunst 
is om een modus te vinden voor een stelsel 
dat recht doet aan zowel de eis van gema
tigd conservatisme als aan de eis van nood
zakelijke modernisering. Als koersbepa
lend idee voor een modern stelsel grijpen 
we terug op de oorsprong van de sociale 
zekerheid, de verzekeringsgedachte. Deze 
gedachte ligt - naast het criterium van de 
behoefte- nu al aan de basis van het huidige 
'duale stelsel'. Beide uitgangspunten, dus 
ook de verzekeringsgedachte, zijn oor
spronkelijke principes. 
De verzekeringsgedachte kan kernachtig 
als volgt worden omschreven: een particu
liere kring van verzekerden besluit om op 
basis van vrijwilligheid een verzekerings
fonds te stichten dat hen dekt tegen een 
bepaald - vooraf afgesproken - risico en 
waarbij de mate van risicodekking afhanke
lijk is van de hoogte van de opgebrachte 
premies. Wat de verzekeringsgedachte 
voorts exact moet inhouden, is niet be
paald. Zo dwingt de verzekeringsgedachte 
niet per se tot een bepaald type verzeke
ring of regeling. Voordeel van de verzeke
ringsgedachte is echter dat deze tot een 
belangrijke consistentie van het stelsel 
dwingt: mensen die premies betaald heb
ben, hebben - onder bepaalde maar niet al 
te exclusieve- voorwaarden recht op uit
kering. Die voorwaarden hebben enerzijds 
betrekking op de perioden dat premie 
betaald is of gewerkt is en anderzijds op de 
intreding van het risico. Hoewel in Neder
land oorspronkelijk deze elementen ook 
essentieel waren voor de werknemers
verzekeringen, is het denken hierover later 
in verwarring geraakt. De overheid meent 
momenteel dat ze alle vrijheid heeft om in 
te grijpen in uitkeringsvoorwaarden. Deze 
snel inburgerende gewoonte is evident in 
strijd met de verzekeringsgedachte. 
We hebben bij de introductie van de nieu
we keuringsnormen in de arbeidsonge
schiktheidsverzekering gezien dat de rege
ring de omschrijving van het risico zozeer 
beperkt dat voor vele werknemers die 
arbeidsongeschikt zijn geworden en pre
mies hebben betaald, geen adequate verze
kering meer bestaat. Dit is het gevolg van 
beleidsoverwegingen die vreemd zijn aan 
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Een stelselwijziging die de 
de verzekeringsgedachte. Ook in de 
Werkloosheidswet zien we bij de nieuwe 
referte-eisen een 'overreactie'. De huidige 
eisen passen niet meer bij het uitgangspunt 
dat degene die zich verzekert, mag reke
nen op een adequate uitkering. 

SOLIDAIRE VERZEKERING 
De verzekeringsgedachte kan dus fungeren 

als een belangrijke leidraad voor het ont
wikkelen van een meer coherente 
gedachtengang over de opzet van uitkerin
gen. Aan deze gedachte vreemde elemen
ten uit de regelingen kunnen op deze ma
nier stelselmatig opgespoord en verwij
derd worden. Een heldere en meer conse
quente systeemopbouw heeft belangrijke 
voordelen, zoals we zien in de Bondsrepu
bliek, waar de verzekeringsgedachte en 
veel sterkere traditie heeft dan bij ons. Bij 
onze oosterburen heeft de discussie over 
de sociale zekerheid duidelijk een beheers
ter verloop. Maatregelen zijn in dat land in 
het algemeen meer overwogen dan bij ons 
en er bestaat niet een fundamentele onze
kerheid over de toekomst van werkelijk 
elke uitkeringsregeling. 
Het verzekeringsidee gaat onmiskenbaar 
uit van het zwaarwegende belang van be
taalde arbeid. Uit de verzekeringsgedachte 
vloeit logisch voort dat slechts op basis van 
arbeid sociale zekerheid geboden kan wor
den. Echter, wie net als wij een dubbele 
functie aan sociale zekerheid toedicht- het 
garanderen van een inkomen op het be
staansminimum èn het verlenen van een 
redelijke mate van inkomenszekerheid -, 
kan differentiëren tussen het minimale en 
het bovenminimale deel. Voor het verwer
ven van het recht op een basisuitkering is 
het verricht hebben van betaalde arbeid 
naar onze mening geen geschikt toelatings
criterium, voor het verwerven van het 
recht op een 'bovenminimale' uitkering is 
dit echter wel het geval. 
Waarom geeft alleen betaalde arbeid recht 
op collectieve bovenminimale sociale ze
kerheid? We hebben hier twee argumen
ten voor. De eerste is dat de rechtvaardi
ging voor een collectieve organisatie van 
een belangrijk deel van de bovenminimale 
sociale zekerheid ligt in het feit dat het om 
een verzekering tegen inkomensderving 
gaat. Omdat dit risico op de markt niet op 
een bevredigende wijze verzekerbaar is, 
worden de polisvoorwaarden door de 
overheid geformuleerd en afgedwongen. 
Het tweede argument, dat in het verlengde 
hiervan ligt, heeft betrekking op het 
verzekeringskarakter. Naar onze indruk 
passen het verzekeringsprincipe en betaal
de arbeid goed bij elkaar. Wie ervoor kiest 
om zichzelf door betaalde arbeid een bo
venminimaal inkomen te verschaffen, zal er 

middengroepen en 
velen van de beter 
gesitueerde arbeiders 
uitsluit van de 
collectieve sociale 

zekerheid is funest 
voor het stelsel als 
zodanig 

vaak de voorkeur aan geven om zich tegen 
een mogelijk verlies van dat inkomen te 
verzekeren. Dat kan door premie-inhou
ding op het verdiende inkomen. Langs deze 
weg worden rechten gecreëerd die ver
worven zijn door de uitkeringsaanvrager 
zèlf en deze kunnen niet zomaar afgeno
men worden. De twee genoemde argu
menten scheppen naar onze indruk een 
stevige basis voor de maatschappelijke le
gitimatie van een collectief stelsel van bo
venminimale sociale zekerheid. 
De verzekeringsgedachte staat niet op ge
spannen voet met de solidariteitsgedachte. 
Door middel van solidariteitselementen 
kan de band tussen betaalde premies en 
uitkeringen worden versoepeld. Met be
hulp van deze solidariteitselementen kan 
tot op zekere hoogte rekening worden 
gehouden met de bijzondere problemen 
van bepaalde groepen. Zo kunnen perio
den waarin men zorgtaken vervuld wor
den, meetellen om te voldoen aan de toe
latingseisen voor de WW-uitkeringen. 
Ons uitgangspunt van de verzekeringsge
dachte en de privatisering van (onderdelen 
van de) sociale zekerheid staan in beginsel 
zeker niet op gespannen voet. Integendeel, 
private maatschappijen kunnen immers 
veel beter dan de overheid de zuivere 
verzekeringselementen handhaven en zijn 
vaak ook 'betrouwbaarder'. Maar of priva
tisering van de bovenminimale uitkeringen 
tot een bevredigend resultaat leidt, hangt af 
van de mate waarin recht gedaan wordt aan 
de drie genoemde uitgangspunten: geen 
uitsluitingen, inkomenscontinuïteit, finan
ciële solidariteit. Algemene antwoorden 
zijn niet te geven. Per te verzekeren risico 
kan de 'mengverhouding' tussen private en 
collectieve elementen verschillen. 
Het verzekeringsprincipe schrijft voor dat 
het meest perfecte evenwicht gezocht 
wordt tussen risico, prestatie (i.c. de uitke
ring) en premie. Deze meest volmaakte 
toestand wordt aangeduid met de term 
'equivalentie'. Deze equivalentie moet zo 

sterk mogelijk worden nagestreefd, maar 
solidariteit een goede reden kan zijn om 
haar te doorbreken of althans te verminde
ren. De verzekeringsgedachte kan in min
der absolute woorden dan als volgt wordt 
geformuleerd: er moet een duidelijk en zo 
zichtbaar mogelijk verband zijn tussen premie
betaling, te verzekeren risico en uitkerings
recht Alleen in dat geval kan een enigszins 
stabiele basis onder het stelsel gelegd wor
den, zowel financieel als moreel. 
De verzekeringsgedachte vormt een goed 
vertrekpunt om de bovenminimale sociale 
zekerheid opnieuw te doordenken. De 
voordelen van een verzekeringsstelsel zijn 
evident: de legitimatiekracht van een der
gelijk stelsel is groot (de uitkering is letter
lijk zelf verdiend), ingewikkelde vormen 
van controle en sanctionering kunnen ach
terwege blijven (zodra het risico intreedt 
ontvangt de premiebetaler een uitkering) 
en het stelsel is vrij van interventies van 
buitenaf (de verzekerden vormen een 'ge
sloten kring'). Anderzijds zal een zuiver 
verzekeringsstelsel nooit werkelijk be
staan, het is een ideaaltypisch model. De 
belangrijkste reden daarvoor is dat de stel
sels van sociale zekerheid, zeker in samen
levingen als de onze, ook nog een ander 
streven in zich dragen, te weten het stre
ven naar sociale rechtvaardigheid en de 
daaruit voortvloeiende noodzaak tot soli
dariteit. 
In de praktijk zal -afhankelijk van het type 
risico en van de wijze waarop de samenle
ving dit wil verzekeren - gezocht moeten 
worden naar een zo gunstig mogelijke ba
lans tussen de verzekerings- en de solida
riteitsgedachte. Toch is het aan te bevelen 
om de verzekeringsgedachte zo dicht mo
gelijk te naderen. Dit geldt zeker als men 
het bestaande verzekeringsstelsel op gron
dige wijze wil hervormen. De Nederlandse 
sociale zekerheid combineert twee trajec
ten, één gebaseerd op 'burgerschap' (de 
minimumuitkeringen) en één gebaseerd op 
betaalde arbeid (de bovenminimale uitke
ringen). 

PUBLIEK STELSEL 
De slotsom luidt dat een stelsel van sociale 

zekerheid dat de risico's werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid, ziekte en ouder
dom - op een rechtvaardige en efficiënte 
wijze - wil verzekeren, in hoofdzaak een 
'publiek stelsel' zal zijn. We moeten eerlijk 
zijn: het gaat niet alleen om een noodza
kelijke modernisering, maar ook om more
le en politieke keuzen. Welke type risico's 
moeten tegen welke premies verzekerd 
worden voor welke categorie verzekerden 
en welke type financiële solidariteit wordt 
daarbij verlangd? 
Om een frisse politieke gedachtenwisse-
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ling te kunnen voeren, moeten we ons 
bevrijden uit het pantser van zwaarmoe

digheid dat de afgelopen vijftien jaar rond 
de verzorgingsstaat is opgebouwd. Het is 
niet makkelijk om daarbij de juiste toon te 
vinden. Een forse kritiek op het rechtlijnige 
marktdenken - met de 'privatisering' en 
het 'ministelsel' als zijn belangrijkste lijf
spreuken - moet gecombineerd worden 
met eenzelfde kritiek op een te zwaarlijvige 
en in-zichzelf-gekeerde overheid. 

We hebben geconstateerd dat de 
maatschappelijke steun voor een brede 
verzorgingsstaat en een ruimhartig stelsel 
van sociale zekerheid aanwezig is. Boven
dien kan deze steun verworven worden. 
De politiek kan zèlf een gunstige voedings
bodem leggen voor de opbloei van een 
nieuw type solidariteit. Dit kan door helde
re principes te kiezen voor de verzorgings
staat en daar consequent aan vast te hou
den. Naar onze overtuiging moeten twee 
principes- hetverzekerings-en het solida

riteitsprincipe -krachtiger dan nu met el
kaar worden verbonden. 
Enig optimisme kan ontleend worden aan 

het feit dat het privatiseringsdenken op zijn 
retour lijkt. De 'collectieve sector' is bezig 
aan een aarzelende wederopstanding en 
collectieve uitgaven staan in een minder 
kwaad daglicht dan enige tijd terug. Zo 
langzamerhand beginnen zich de nadelen 

van vijftien jaar genadeloos bezuinigen te 
manifesteren. 

Een beslissende fout is om zich te laten 
inklemmen in het valse dilemma van 'over
heid' versus 'markt'. Een collectieve orga
nisatie van de sociale zekerheid is niet 
hetzelfde als een overheidsstelsel en som
mige vormen van privatisering, bijvoor
beeld persoonlijke keuzevrijheid en gere
guleerde concurrentie, kunnen best inge
past worden in een collectief systeem. 
Wellicht is de term 'publieke arrangemen
ten' meer adequaat. De overheid hoeft zich 
in deze arrangementen niet gedetailleerd 
met de uitvoering te bemoeien, maar zou 
kunnen volstaan met het stellen van een 
algemeen kader voor - in dit geval - de 
bovenminimale inkomensdervings
verzekeringen. Een belangrijk instrument 
hiervoor zijn de polisvoorwaarden. Deze 
kunnen wettelijk opgelegd worden en te
gelijkertijd ruimte laten voor marktinitia
tieven. 
De gewenste vernieuwing van de sociale 
zekerheid heeft drie bestanddelen. Ten 
eerste werpen we ons op als pleitbezorger 
voor een gemoderniseerd stelsel dat de 
risico's die aan alle vormen van betaalde 

arbeid kleven, zo goed mogelijk verzekert. 
Het nieuwe stelsel moet dus ook toegan
kelijk worden voor groepen die nu buiten 
de boot vallen maar doorgaans wel premie 

betalen. Een tweede element is dat de 
benodigde financiële solidariteit wordt 
verankerd in het stelsel. Tot slot moet het 
stelsel van sociale zekerheid daadwerkelijk 
terugkeer op de arbeidsmarkt bevorde
ren. 

Onze zoektocht door het labyrint van de 
bovenminimale uitkeringen heeft het in
zicht opgeleverd dat een breed stelsel om 
economische redenen superieur is aan een 

ministelsel. Maar om een dergelijk stelsel 
op den duur betaalbaar en maatschappelijk 
aanvaardbaar te houden, moet het grondig 
vernieuwd worden. 

Duidelijk is geworden dat het huidige stel
sel in tijden van tegenspoed niet veilig is 
tegen voorstellen het zelfs volledig af te 
breken. Duidelijk is tevens dat een nieuw 
stelsel dit risico zo min mogelijk in zich 
moet dragen. We bepleiten daarom een 
stelsel dat in zo sterk mogelijke mate is 
gebaseerd op de vèrzekeringsgedachte: 
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aan 'verworven rechten' kan de politiek 
niet zonder gewetensnood tornen. 

Alleen een gemoderniseerd en breed stel
sel van bovenminimale uitkeringen, dat op 
reële sociale behoeften aansluit, heeft toe
komst. Eerst echter moet de duivelskring 

van een steeds verdere fixatie op de mini
male uitkeringen doorbroken worden. T 

Henk Kri;nen (red.), Het zekere voor het on

zekere. De noodzaak van een collectief stelsel 

van bovenminimale uitkeringen; Weten

schappelijk Bureau GroenLinks, Amsterdam, 

1995. Pri;s. f 29,50 (272 pagina's). ISBN 90-

72288-16-5. Voor de bestelwijze zie bladzij

de 46 van Oe Helling 

35 
--- - - --------- -



Wonderbaarlijk 
Eerlijk IS eerlijk. Het is geen kleinigheid om 
ltd te zijn van een linkse politieke partij dte 
als grote hartstocht heeft om vaak in de 
regering te zitten. De kwestie is dat je 
voortdurend moet leven met een kloof tus
sen je 'idealen' en 'de werkelijkheid'. Geluk

kig staan tegenover deze permanente on

dermijning van je politieke zenuwgestel 
twee grote pluspunten. Om te beginnen 
word je gedwongen om met beide benen 
op de grond te bliJVen staan. Je polttiek pro
gramma moet bestuurlijk uitvoerbaar zijn. 
Het tweede pluspunt is dat je op twee ni
veaus tegelijkertijd dient na te denken: poli
tiek-inhoudelijk en polittek-strategisch. Wat 
je wil, moet polttiek ook kunnen. En als de 
krachtsverhoudingen wat ongunstig ziJn, 

moet je je daar biJ neerleggen. 
So far, so goodl Maar er is ook één scha

duwzijde: je kunt overdrlj'ven in Je bereid
held tot aanpassing aan 'de' polttieke reali

teit. JiJ en je partij verliezen in dat geval het 
contact met het 'eigen' gedachtengoed. Dit 

gaat op den duur ten koste van Je geloof
waardigheid als politieke stroming. Dan 
moet er wat gebeuren. 
iets dergelijks moeten Felix Rottenberg en 
zijn partijbestuur gedacht hebben toen zij 
aan Paul Kalma de opdracht gaven voor het 

schrijven van zijn congresstuk 'Oe wonder
baarliji<e terugi<eer van de so!tdariteit'. Deze 

- overigens prijzenswaardtge - werkwiJze 
laat zten dat het met partijen ntet meer is 
wat het is geweest. Postmoderne partijpoli
tiek is nauwelijks meer te volgen. Vroeger 
had je een strenge partijleider (die was zo 
rechts als wat, maar dat mocht, want hiJ wil
de zijn partiJ in de regering hebben) en een 
lastige linkervleugel, waarvan het meest radi
cale en luidruchtige deel zich 1n ad-hoc-ac

ttegroepjes organiseerde. Uiterlijk hadden 
partijcongressen in die ttjd veel weg van een 
Poolse landdag, maar aan het eind van zo'n 
turbulente dag kreeg de polttiek leider- na 
hevig onder vuur te zijn genomen - steevast 
carte blanche. Daar kon Je vergif op inne
men. 
Zo gaat het tegenwoordig ntet meer. Het 

destructteve partijactivisme bestaat niet 

meer. Het oppositionele vacuüm in partiJen 
wordt tegenwoordig gevuld op verzoek van 
de politieke leiding van een partij zèlf. Kntiek 
op bestelling! Als dat geen 'virtual reality' is? 
Je laat als partijvoorzitter JOUW partijbestuur 
een opdracht verstrekken aan de directeur 
van je hoogstetgen wetenschappelijk bureau: 
lever gepeperde kritiek op de dagelijkse 
politieke lijn van onze partiJl Als partijvoor-

Wonderbaarlijk 

I 
zitter sla Je twee vliegen in één klap: Je ver
groot de politieke geloofwaardtgheid van Je 

partiJ en Je redt haar pol1t1eke plunformiteit. 
Dan heb je als partijleidtng je werk toch 
goed gedaan, zeker als je er in de peilingen 
zo maar weer vter zeteltjes bij pakt? 
Het komische is dat de 'regte' van bovenaf 

lang niet zo totaal IS als ZIJ lijkt. Kal ma heeft 
ziJn kans gegrepen en heeft ZIJn pol1t1eke gal 
- zo moet gezegd worden - moedig en 
overtuigend gespuwd. Maar vergts u ntet: 
van repressieve tolerantie 1s geen sprake. 
Kalma's offictële partijdocument is een poli
tieke tijdbom onder de PvdA. ZiJn kristalhel
dere diagnose, 'mijn partij ltjdt aan de neo
liberale ziekte', is van een onontkoombare 
logt ca. 
De vraag is alleen of ook de meerderheid 
van de partij deze onontkoombaarheid In

ziet. Helemaal consequent op dit punt is 
Kalma ntet. De titel van zijn pamfiet is voor 
verkeerde uttleg vatbaar. Wonderbaarlijk is 
ntet zozeer de terugi<eer van de solidantelt 

(want dte IS in de samenleving nooit wegge
weest) maar het voortbestaan ervan, on
danks de aanslagen daarop vanuit de poli
tiek - de PvdA voorop. 

Henk Krijnen 

2 
Welhaast nog wonderbaarlijker dan de ver
kondtgtng van de terugkeer van de solidari
teit, ts die van een antiek thema als 'de pro
gressieve samenwerking'. Dezelfde Paul Kal
ma pleit htervoor samen met de PvdA-ideo
logen Jos de Beus en Paul Scheffer in een 
stuk onder de tttel 'Op zoel< naar een her
vormingspartij' (NRC Handelsblad, 30 sep

tember 1995). ZIJ gaan zelfs zover om voor 
te stellen dat D66, Groenltnks en PvdA de 
volgende verkieztngen ingaan met een mini
mumprogramma. Ze menen dat de tijd dat 
de Nederlandse polittek beheerst werd 
door twee grote volkspartiJen van christen
democraten en sociaal-democraten deftni
ttef voorbij is. Van de zo ontstane lege plek 
maakt voorlopig vooral de VVD met Bol
kestetn handig gebruik. Een bundeling van 

CDA moeite heeft met zijn nieuwe rol. Ook 
in de PvdA rommelt het. Er is onvrede over 
het ogenschijnlijke gemak waarmee de par
tijtop de overstap naar het neo-liberaltsme 
heeft gemaakt. Daarmee dreigt de lang ver
beide inhoudelijke vernieuwtng van de so
ciaal-democratie een vroegtijdige dood te 
sterven. In zoverre is er vooral sprake van 

een intern PvdA-probleem dat kennelijk 
door gtjzeltng van D66 en Groenlinks moet 
worden opgelost. Maar het zou te gemakke
lijk zijn om de tnzet van het trio daarmee af 
te doen. Even zo goed als het fiauw is om 
de progressieve samenwerking de nek om 
te draaien, omdat het driemanschap met 
oude vormen (Keerpunt '72) komt als mint
mumprogramma's en omdat het de zaak 
van bovenaf wil aanpakken. 

En het heeft er veel van weg dat D66 zelfs 
zonder het ptstool op de borst ltevet- ktest 
voor samenwerktng met de VVD dan voor 
Groenlinks. Oe arnbitte van 066 lijkt vooral 
te zijn om de spil te worden van een nteu

we paarse mtddenpari:IJ die het CDA 1n de 
positte dwingt van een conservatieve patiiJ à 
la de Duitse COU. 

Als Groenlinks behalve haar eigen gelijk 
ook volwassen polittek partnerschap na
streeft, heeft ZIJ alle belang biJ een Inhoude
lijk onderzoek naar de mogelijkheden van 
progressieve samenwerking. Dat dwingt 
PvdA en 066 tot duidelijkheld over hun 
lange-termijndoelen. En schept helderheid 
over de verkaveling van de pol1t1eke rutmte. 
Een verkaveling die inderdaad stnds de aard
verschuiving van met 1994 en de vormtng 
van de paarse coal1t1e onontkoombaar IS, 
maar waarvan de tnhoudeltjke contout-en 

zich nog lang ntet aftekenen. Hoe sympa
thiek ook, de gedurfde uttbraakpogtng van 
Kalrna en de ZIJnen lijkt nu al dood te lopen 
op massief verzet in eigen knng. 
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de sterke kanten van de dne progressieve 
partijen is onontkoombaar: de ecologische 
duurzaamheid van Groenltnks, de culturele 
openheid van D66 en de sociale rechtvaar
digheid van de PvdA. Het paarse kabinet is 
voor de heren niet meer dan een gelegen
hetdscoalitie. 
Het moge duidelijk zijn dat niet alleen het 

De kernvraag die - even afgezien van aper
te pol1t1eke onwil - uttetndeltjk zal uitrnaken 
of de zoektocht naar een hervormingspartij 
tot iets leidt, IS of de drie beoogde partners 
wel de urgentie voelen van een hernteuwd 

ltnks elan als antwoord op de tijdgeest. Een 
deel van de PvdA zal het liever met D66 en 
de sociaal-liberalen in de VVD willen doen. 
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In het land van deTalibans 
Rodrigo Pinto Scholtbach en Leoni Sipkes 

Begin juni bezochten Groenlinks-Kamerlid Leoni Sipkes en fractiemedewerker 

Rodrigo Pinto Scholtbach op uitnodiging vanArtsen zonder Grenzen het gebied waar 

deTalibans heersen.Voor De Helling doen zij verslag van hun bevindingen. 

'Aan het front is het op dit moment rustig. 
En ik verwacht dat dat de komende dagen 
ook zo zal blijven. Voordat er een veldslag 
wordt gevoerd, komen meestal zo'n tach
tig Talibans hier naar toe om bloed af te 
staan voor de gewonden die nog moeten 
vallen. Ik heb ze de afgelopen dagen niet 
gezien, dus zullen er geen gevechten plaats
vinden'. Deze woorden komen uit de 
mond van de directeur van het Rode Kruis
ziekenhuis in de Pakistaanse provinciestad 
Quetta, gelegen op een paar duizend meter 
hoogte aan de grens met Afghanistan. 
De zalen van het ziekenhuis liggen vol met 
gewonde Talibans, jonge guerrillastrijders 
die vorig jaar als heilige mannen de oorlog 
aan de corrupte muhajidims verklaarden. 
Hun strategie wierp meteen vruchten af. 
Vanuit Quetta trokken ze hun land binnen. 
Niet meteen vechtend. In de eerste maan
den van de strijd stuurden de Talibans 
mullafs (religieuze leiders) met de Koran in 
de hand voor de troepen uit, met de 
mededeling dat alle vechtende mujahidims 
hun wapens moesten neerleggen. De 
boodschap was klip en klaar: 'Je geeft je 
over of anders overleef je het niet'. Het 
resultaat was verbluffend: in een paar 
maanden tijd hadden ze meer dan een 
kwart van het land in handen. 

De aanvankelijke zegetocht van de Talibans 
richting Kabul werd een paar maanden 
geleden door de militaire krachten van 
president Rabbani abrupt tot staan ge
bracht. Niet alleen in het noorden, maar 
ook in het zuiden hebben ze aan concurre
rende islamitische milities weer een deel 
van het snel veroverde terrein moeten 
afstaan. 
Vooralsnog hebben de Talibans nu dus een 
kwart van het land in handen, waar ze 
meteen een streng islamitisch bestuur in
voerden. Zij streven ernaar om terug te 
keren naar de 'Gouden Eeuw', naar de tijd 
van de profeet Mohammed. Veel muziek 
hoor je niet meer. Uit cassetterecorders 
klinken wel de geliefde opnames van de 
gevechten tussen Talibans en mujahidims. 
De geluiden van inslaande granaten wor
den afgewisseld met luide kreten ter ver
heerlijking van Allah, en gelach. Veel gelach, 

want een Taliban kent geen angst. Alcohol 
en sigaretten zijn verboden. Roken wordt 
bestraft met het afhakken van vingers. 
Vrouwen mogen sinds kort weer op straat 
komen, zij het zwaar gesluierd. Een winkel 
binnengaan blijft voor hen verboden. De 
noodzakelijke bestellingen worden buiten 
op straat aan de winkelier doorgegeven. 
Naast de afkondiging van deze feodale 
maatregelen zijn er ook positieve ontwik
kelingen. Er wordt gewerkt aan wederop
bouw, mede mogelijk gemaakt door ont
wapening van de bevolking, zodat er nu 
'rust' bestaat in Tal i ban-gebied. Trots laten 
de Taliban-krijgers dan ook de wapende
pots zien met honderdduizenden landmij
nen, anti-tankmijnen, kalaschnikovs en ra
ketten. Alles wat 'Allah' verboden heeft, en 
waar de internationale wapenindustrie de 
laatste jaren garen bij heeft gesponnen. 
De conflicten in Afghanistan spelen zich af 
op religieus, politiek, etnisch, regionaal en 
persoonlijk vlak. Daarom is het ook niet 
verwonderlijk dat de Verenigde Naties er 
tot nu toe niet in geslaagd zijn een duur
zaam vredesproces van de grond te tillen. 
Binnen de complexe Afghaanse realiteit 
blijven de pogingen die nog steeds door de 
speciale VN-afgezant Mestiri worden on
dernomen de enige hoop op een eventuele 
beëindiging van de tientallen conflicten die 
dit land rijk is. 
Ondanks de al jaren durende diplomatieke 
patstelling is het politieke landschap in 
Afghanistan de afgelopen maanden dras
tisch veranderd. Het in die tijd gegroeide 

foto: Chris Stee/e-Peri<ins (ABC Press) 

militaire evenwicht tussen de twee sterk
ste facties van president Rabbani enerzijds 
en Hekmatyar, de leider van Hezb-i-lslami 
anderzijds, is verstoord door de opmars 
van de Talibans. 
De nieuwe ontwikkelingen bieden de Ver
enigde Naties kansen om het in een patstel
ling verkerende 'vredesproces' nieuw le
ven in te blazen. Maar dit is alleen mogelijk 
als de internationale gemeenschap de be
reidheid toont zich daadwerkelijk met het 
'Afghaanse dossier' te bemoeien. Veel tijd 
is er niet meer. Dit land kan nog verder 
afzakken naar een niet meer terug te 
draaien chaos, met alle geo-politieke gevol
gen van dien. 

De komst van de Talibans bevestigt de angst 
dat dit land op weg is naar een desintegratie 
langs etnische lijnen. De Talibans behoren 
tot de etnische groep van Pathanen die 
zowel in het zuiden van Afghanistan als in 
het zuidwesten van Pakistan de meerder
heid vormen. President Rabbani laat zich 
voornamelijk ondersteunen door de Tadz
jieken uit het noordoosten. In het noorden 
zitten de Oezbeken, waar generaal Dostan 
zijn thuisbasis heeft. Deze Oezbeekse le
geraanvoerder is gelieerd aan Hekmatyar, 
de leider van de Hezb-i-lslami. 
De verdeling langs etnische lijnen wordt 
versterkt door de buurlanden. De Talibans 
hebben met Pakistan niet alleen banden 
omdat ze tot de Pathaanse etnische groep 
horen, maar ook omdat ze sunnitische mos
lims zijn. Hiertegenover staan de shiitische 
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moslims uit het noorden die de steun van 
Iran genieten. In dit religieus puzzelwerk 
speelt de terugkeer van de henderduizen
den die de oorlog tegen de Sovjet ont
vluchtten een niet onbelangrijke rol. 
Zo bevorderen zowel Iran als Pakistan de 
terugkeer van bepaalde - op etniciteit ge
selecteerde - vluchtelingen om hun in
vloedssfeer in Afghanistan te vergroten. 
Dit verhindert het ontstaan van een tot een 
stabiele eenheid gesmeed Afghanistan, dat 
wellicht bepaalde grensgebieden opnieuw 
terug zal eisen en het broze machtseven
wicht in deze regio schade toe kan bren
gen. Pakistan heeft daarnaast nog andere 
belangen. De in dat land aanwezige vluch
telingen vormen meer en meer een desta
biliserende factor. En als er één land in de 
regio is dat zich geen extra problemen kan 
veroorloven, dan is het Pakistan. De ge
weldsexplosies in Karachi en Kashmir be
wijzen dit. 
Aanvankelijk stonden de Talibans vijandig 
tegenover alles wat uit het buitenland 
kwam. Maar gedwongen door de situatie
de infrastructuur is in de oorlog voor 90 
procent vernietigd - zagen zij snel in dat 
aangeboden hulp met beide handen moest 
worden aangegrepen. UNHCR, de vluch
telingenorganisatie van de VN, maakt maxi
maal gebruik van deze speelruimte, onder 
meer door het verzorgen van faciliteiten 
voor de repatriëring van de honderddui
zenden vluchtelingen. Maar gezien de aan
tallen staat het buiten kijf dat extra inspan
ningen meer dan noodzakelijk zijn om de 
terugkeer niet te laten uitdraaien op een 
nachtmerrie. 
Met het oog op het weer leefbaar maken 
van het land is het 'demining-program' van de 
VN (UNOCHA) van essentieel belang. In 
Afghanistan liggen naar schatting I 0 miljoen 
landmijnen. Dat betekent dat er gemiddeld 
vijf mijnen op iedere terugkerende vluchte
ling liggen te wachten. Dagelijks vallen er 
dan ook slachtoffers. Het UNOCHA-pro
gramma zal vijftien jaar in beslag nemen. 
Rond het jaar 20 I I kan Afhanistan groten
deels 'landmijn-vrij' zijn. 
Gezien de steeds massalere terugkomst 
van vluchtelingen uit de omringende landen 
lijkt het zaak om het succesvolle UNO
CHA-programma te intensiveren. Naast 
het leveren van een financiële bijdrage, zou 
tevens gekeken kunnen worden of Neder
land en andere Europese landen militaire 
experts kunnen leveren ten bate van het 
werk van UNOCHA. Dit zou een passend 
antwoord zijn op de oproep van Boutros 
Boutros Ghali, onlangs gedaan in Genève. 
'Intensivering van de opruimingsprogram
ma's is alleen mogelijk als de rijke westerse 
landen in hun buidel tasten', verklaarde de 
secretaris-generaal van de VN tijdens een 

conferentie over de landmijnenproblema
tiek. Deze vlieger ging niet op. Treurig 
genoeg konden de aanwezige landen geen 
overeenstemming bereiken. 

Helaas, de geo-politieke verschuivingen 
houden de Westerse landen op een andere 

manier bezig. De VS steunen de Talibans in 
hun strijd tegen de islamitische regering in 
Kabul in de hoop een halt toe te roepen aan 
mogelijke fundamentalistische invloeden 
vanuit Iran. Kennelijk weten de Amerika
nen niet hoe fundamentalistisch de Taliban 
zèlf zijn. Het kan ook zijn dat zij een 
verdeel-en-heersspelletje spelen, maar dat 
spelletje is niet ontbloot van risico: de 

Amusement. Vijf mensen smeken hun ex in 
de Ricky Lake-show om hun relatie nieuw 

leven in te blazen. De voormalige gellefden 
hangen vervolgens gedetailleerd de vuile 
was uit het verleden buiten. 'Ze bedroog 
me.' 'Niet waar, ik ging alleen met die ande
re jongen uit.' Het publiek wordt geconsul
teerd. De applausmeter oordeelt of het 
koppel wordt hersteld. W1e zonder zonde 
is, schreeuwe het hardst. De overspelige 

vrouw wordt uitgejouwd en mag straks al
leen naar hu1s terug. 
Ook Viola Holt raadpleegt het volk in de 
Vijf Uur-show. 'Bent U voor of tegen de 
doodstraf?' Gezellig. 86 %van de bellers IS 
voor. Wie zijn die bellers, hoeveel waren 
het er? Geen fiauw idee. Het percentage 
wordt gepresenteerd als een feit en we 
gaan weer snel door met de recepten en 
het 1nteneur. 
De televisiestudio als arena, waar het pu
bliek schijnbaar over het leven van anderen 
mag oordelen? 
De discuss1e over Reality TV is inmiddels 
volop losgebarsten. De grootste TV-sterren 
ZIJn binnenkort niet meer Hennie Huisman 
en Ron Brandsteder, maar willekeurige ge
wonde landgenoten, gefilmd op de bran
card. Famous for I 5 minutes. Kan je nagaan 
als Je al beroemd was, en dan ook nog een 
ongeluk krijgt ... 
Vraag Gerda Havertong naar haar ervarin
gen met I I kilometer 'kijkfile'. 
Een stapje verder komen we terecht bij 
Faces of Oeath. U maakt zelf mee hoe een 
strot wordt afgesneden door leden van een 
Satansvereniging, en ziet in close-up wat 
elektrokutie doet met een hoofd. 
'Het probleem IS, je kunt het niet verbie
den', zegt staatssecretaris Terpstra hierover 
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machtsbalans zou wel eens te veel ver
stoord kunnen raken. Een nieuwe ontwik
keling is de voorzichtige toenadering tus
sen Pakistan en de VS in de afgelopen 
maanden. Beide landen overwegen zelfs 
om hun militaire samenwerking te hervat
ten. In de huidige precaire situatie waarin 
de regio zich bevindt, kan dit de spanningen 
flink doen oplopen. De toekomst is onge
wis. De huidige machtsstrijd kan nog alle 
kanten op. 

Leont Sipl<es is lid van de Tweede

Kamerfractie van GroenLinks. Rodngo 

Pinto Scho!tbach is medewerker bi) deze 

fractie 

in VnJ Nederland. Dus we gaan het regule
ren. Een stickertje met een leeftijdsgrens op 
de VHS geplakt, en we hoeven ons nergens 
meer zorgen over te maken. 

Ik spreek een verstandige vnend aan over 
mijn bezorgdheid omtrent deze ontwikkelin
gen, en hij pareert al even rationeel. Wat wil 
ik dan: censuur? Het einde van de vrije 
nieuwsgaring en de democratie. Ik beg1n een 
vaag verhaal over de Beschaving, en over de 
grens waar voorbiJ liberalisme en tolerantie 
opeens verworden tot onverschilligheid 
voor iedere vorm van wat ik menselijkheid 
noem. 
Intussen weet ik dat er nog honderden zen
ders aankomen met nog veel meer beelden 
die ik niet wil zien, en waarvan 1k vrees dat 
ze de kijkers vreselijk zullen afstompen, of 
nog erger. 
Democratie. Mijn vnend, je weet heel goed 
dat ik al mijn hele leven protesteer tegen 

beknotting van men1ngsuit1ng en aantasting 
van mensenrechten. Je weet heel goed dat 
1k altijd heb gewild dat de mensen krijgen 
wat ze wensen. Maar als dat nu elke avond 
bloed is? 

Een onoplosbaar dilemma. 
Gisteren had ik een nachtmerrie. De u1tslag 
van V1ola Holts telefonische enquête bleek 
ineens de uitslag van een levensecht refe
rendum te zijn in ons bestuur-n1euwe stijl. 
Het cijfer 86 fiikkerde tnomfantelijk 1n rood, 
groen en blauw licht Er klonk een lu1d ap
plaus, en Uit alle hoeken kwamen blonde 
meisjes met bloemen aanzetten. 
En ik werd wakker met een schreeuw. 

Chazla Mourall 

Chazia Mourali is TV-presentatnce 



et te 
• • < e1ne UIS 

Jeroen Saris 

De crisis van de stad leek voorbij. Bestuurlijke hervorming, sociale vernieuwing, 

revitalisering- het waren de kreten die na de malaise van de jaren zeventig en 

tachtig de nieuwe hoop symboliseerden.AIIes zou nieuw worden. Totdat de 

recente Amsterdamse en Rotterdamse referenda roet in het eten gooiden. De 

bestuurlijke tekentafel-rationaliteit werd door de burgers mededogenloos 

.1fgestraft. 0, heerlijke paradox: de stadsprovincie is dood, de stad springlevend. 

De referenda legden een pijnlijk tekort bloot: het ontbreken van een politieke 

visie op stedelijke cultuur. Een klemmend pleidooi voor een meer 

grensverleggende bestuurspraktijk. 

'De democratie heeft gewonnen en nu is 
het woord aan de Kamer', merkten de 
Amsterdamse bestuurders opgelucht op 
na het massale 'nee' bij het lokale referen
dum over de stadsprovincie. De Rotter
damse 'Hansen' riepen, een bevroren glim
lach om de lippen persend, 'wacht maar, bij 
ons ligt het anders'. Tot de uitslag bekend 
werd en ook daar de vertwijfeling over hoe 
het zover had kunnen komen om zich heen 
greep. 
Het Peper-effect? Het Mokum-effect? De 
kloof? 'Zelden is de kloof tussen de politiek 
en de burger zo zichtbaar geweest', conclu
deerden de hoofdcommentaren. 'De bur
ger haalt zijn gram na jaren van politieke 
doofheid en arrogantie'. 
Het kan allemaal waar zijn, maar misschien 
vond de burger het gewoon niet zo'n goed 
idee, die stadsprovincie en die opheffing 
van de stad. Als de kloof het probleem is, 
dan zullen we binnenkort de oplossing 

vernemen, want de Amsterdamse politici 
gaan de massalijn volgen: luisteren naar de 
bevolking, middels telefonades en enquê
tes. 'Naar de massa gaan en uit de massa 
scheppen', sprak voorzitter Mao. De 
verwarring is groot, de één vindt dat de 
politiek het oor te luisteren moet leggen, 
de ander vindt dat de politiek juist haar 
eigen verantwoordelijkheid moet nemen. 
Is dit nu het droeve lot van de stad, na haar 
politieke herontdekking in de jaren tachtig? 

THE DA Y AFTER 
'Het referendum is geslaagd', juichte burge

meester Patijn, zijn kiespijn verbergend 
achter zijn altijd vriendelijke gezicht. Toch 
klopt zijn bewering. Het bestuur vraagt om 
een mandaat, de burgers komen in ruime 
mate op en geven een duidelijk antwoord: 
'nee, dat mandaat krijgt u niet', zegt 92 
procent. De burger is als machtsfactor in 
het politieke strijdperk getreden. Dat feit 
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Wie de steden wil 
kan niet meer zo gemakkelijk worden 
teruggedraaid. Het referendum behoort in 
één klap tot het gewone democratisch 
arsenaal. Sterker nog, de politieke vernieu
wing rukt op vanuit de steden. Alleen: zo 
was het niet bedoeld ... 
Misschien wordt het tijd terug te keren 
naar waar het om begonnen was bij de 
hervorming van het binnenlands bestuur: 
het aanpakken van de grootstedelijke 
problematiek. Wat bedoelen we daarmee? 
De regionale ambulancedienst of de poli
tieregio; de oude wijken en de werkloos
heid of de onveiligheid op straat; de immi
gratie, de volkshuisvesting of de mobiliteit? 
Amsterdam vraagt het antwoord aan de 
bevolking. 
De Wetenschappelijke Raad voor het Re
geringsbeleid (WRR) stelt in het rapport 
'Van de stad en de rand' dat het probleem
oplossend vermogen van de centrum
steden achterblijft bij de omvang van de 
problemen waar die steden mee kampen. 
Dat de Amsterdamse enquête het juiste 
antwoord op deze fundamentele tekort
koming is, lijkt me onwaarschijnlijk. Het 
antwoord aan de Kamer overlaten, wat de 
grootstedelijke bestuurders nu doen, 
bevestigt de juistheid van de diagnose van 
de WRR. 
Na vijfenveertig jaar discussie over gewes
ten, miniprovincies en doe-provincies en 
na twee referenda weten we heel goed wat 
niet kan. In het tijdschrift Binnenlands be
stuur (jrg. 16, nr. 32) legt Harry Grosveld 
een inventaris aan van de 'oplossingen' die 
zeker niet werken: 
I. Het opheffen van de centrumsteden om 
de randgemeenten terwille te zijn. Na de 
gehouden referenda is deze oplossing on
mogelijk. 
2. Het samenvoegen van centrumgemeen
tes en randgemeentes door omvangrijke 
annexaties. Het is onwenselijk om deze 
optie aan een referendum te onderwer
pen. Het draagvlak hiervoor ontbreekt bij 
de bevolking. 
3. De provincies uitrusten metgrootstede
lijke bevoegdheden. Dit is een tegendraad
se beweging. Als deze organen de groot
stedelijke problematiek aan hadden ge
kund, was dat wel gebleken. 
4. Het combineren van een sterke cen
trumgemeente met een stadsprovincie: 
onuitvoerbaar. Deze bestuurlijke con
structie leidt tot een uitzichtloze compe
tentiestrijd. 
5. Het vormen van een nieuwe, vierde 
bestuurslagen; in strijd met de grondwet. 
Drie bestuurslagen vormen nog altijd de 
onaantastbare grondslag van het Huis van 
Thorbecke. Van een nieuwe volwaardige 
bestuurslaag zal het op korte termijn dus 
niet komen. 

versterken, moet een 
opvatting hebben 
over'stedelijke 
cultuur, 

Er kan dus niets, tenzij we bereid zijn een 
stapje terug te doen om het bestuurlijke 
doolhof beter te doorgronden. Tevens 
moeten enkele bestuurlijke dogma's wor
den opgegeven. Mijn stapje terug leidt via 
de begrippen, identiteit, schaal en demo
cratie tot een kritische benadering van 
deze dogma's om te eindigen met een 
richting waarin de oplossing kan worden 
gevonden. 

TEKENTAFEL-RATIONALITEIT 
De Amsterdamse en Rotterdamse referen

da hebben laten zien dat de identificatie 
met de stad verrassend groot is. Deze 
vereenzelviging afdoen als een 'Bosnisch 
sentiment', of als puur protest, lijkt mij een 
onderschatting van het belang van wat ik 
'stedelijke cultuur' zou willen noemen. 
Deze cultuur kan, als het goed is, de belang
rijkste draagster zijn van de huidige groot
stedelijke aspiraties. 
'De stedelijkheid in de zin van een rationele 
combinatie van economische belangen, 
sociale en politieke saamhorigheid en cul
turele identificatie is van cruciale betekenis 
voor elke stad die tot ontwikkeling wil 
komen. Zij geeft de economische activitei
ten kracht, trefzekerheid, samenhang en 
richting en verschaft de politieke macht van 
het stadsbestuur legitimiteit- d.w.z. draag
kracht in de stedelijke bevolking.' Dit stelt 
Anton Zijderveld in de Van Eesteren-lezing in 
1992 (december 1992, Stichting BNS55). 
Reeds twee jaar vóór het referendum velt 
hij een negatief oordeel over de toekomst
kansen van de Rotterdamse stadsprovincie 
in oprichting. Na alle voordelen te hebben 
opgesomd van een groter verband stelt 
Zijderveld de vraag of 'het meer zal zijn dan 
een abstract-bureaucratisch bestuursli
chaam dat weinig of geen draagkracht in de 
bevolking zal hebben en dus legitimiteit 
moet ontberen, of het in staat zal zijn 
ideeën en strategieën betreffende de ste
delijkheid als een economische en civiele 
cultuur te ontwikkelen. Ik vrees dat de 
ontwerpers en verdedigers van dit greater 
Rotterdam over deze vragen nauwelijks 
hebben nagedacht'. Op grond hiervan 
voorspelt de socioloog de zoveelste mis
lukking van de tekentafel-rationaliteit. 
Stedelijkheid heeft een rijke inhoud: van 
het soort werk dat de stad biedt, tot het 
straatleven, de parken, de uitgaansmoge-
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lijkheden, de ontmoetingen, de historie die 
in de gebouwen is gestold en die zich 
manifesteert in het centrum of de centra 
van de stad. 
De stad wordt op vele uiteenlopende ma
nieren gebruikt door verschillende men
sen met zeer van elkaar afwijkende levens
wijzen. De stad geeft door haar grote 
verscheidenheid aan mogelijkheden ruim
te voor een sterke individualisering en 
tegelijkertijd heeft een goede stad, om met 
György Konràd te spreken, 'een centrum dat 
ons omhelst, waarin we ons altijd geborgen 
weten .... Niets is zo deprimerend als een 
stad waarin we ons vervelen; waar onze 
voetstappen tegen monotone gevels weer
kaatsen.'( NRC-Handelsblad, 5 september 
1995). De stad is van oudsher het produkt 
van een cultuur die zich onttrekt aan tradi
tionele verbanden en is in haar diepste 
wezen permanent vernieuwend. Ooit 
werd de stad gedefinieerd door zijn cen
trum-functie binnen een bepaald gebied, 
maar dat geldt tegenwoordig in steeds 
mindere mate. De stad heeft niet het al
leenrecht op vernieuwing en georgani
seerde misdaad, de stedelijke cultuur is 
ook buiten de stad verspreid. De tegenstel
ling tussen stad en 'platteland' neemt snel in 
betekenis af. In die zin is heel Nederland 
een stadstaat. 
De stad verkeert in een identiteitscrisis. 
Het jarenlang gevoerde de-urbanisatie be
leid, gericht op het kunstmatig creëren van 
overloop-gemeentes en suburbane stads
gordels, werd gevoed door anti-stedelijke 
argumenten: de stad is gevaarlijk, de stad 
bederft de zeden, de stad is ongezond. 
Aangewakkerd door de toegenomen wel
vaart en de automobiliteit is de stadsbevol
king uitgewaaierd naar de buitenstedelijke 
ruimte. Deze crisis duurt al enige decennia. 
Het 'compacte-stadbeleid', de 'revita
lisering van de stad' en de 'stedelijke ver
nieuwing' hebben dit proces wel enigszins 
gestuit maar waren ontoereikend voor het 
bewerkstelligen van een ommekeer. 

SCHAALPROBLEMEN 
De stedelijke cultuur verschaft de stad iden

titeit, daar ligt de sleutel voor de beoogde 
versterking van de steden. De stad als 
geheel biedt iets totaal anders dan een 
stadsdeel. Het Stadsdeel kan dan vanuit 
bestuurlijke optiek wel voldoen, voor de 
burger is deze entiteit niet vervangend 
voor de betrokkenheid bij de stad als 
geheel. Voor het bedrijven van politiek, in 
de zin van het behartigen van de publieke 
zaak, biedt het stadsdeel een te beperkte 
ruimte, niet door de schaal, maar door de 
vrij willekeurige" afperking van de geografi
sche ruimte. Het deel is niet vervangend 
voor het geheel, hoe groot de betrok-
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Steeds weer die roep om een 
kenheid bij de eigen omgeving vaak ook is. 
De stad opdelen bergt het gevaar in zich 
dat de toch al aanwezige middelpunt
vliedende krachten zich versterken en het 
geheel ondermijnen. De tijd dat voor de 
burgers van de stadstaat de publieke ruim
te duidelijk begrensd werd door de muren 
en poorten van de stad ligt ver achter ons. 
De burgers nemen deel aan talloze verban
den en de publieke ruimte is eindeloos 
versnipperd over werk, vrienden, familie, 
de wereld. Daarbinnen neemt de stad een 
herkenbare plaats in. Wie die plaats onher
kenbaar maakt voor de burger moet niet 
klagen over 'de kloof. Als het de bedoeling 
is de steden te versterken, dan is het 
essentieel een opvatting te hebben over de 
stedelijke cultuur, de samenhang van stad 
en regio en de functie van het centrum en 
de subcentra. 
Een politiek bestuur is een gebiedsautoriteit. 
De grenzen van dat gebied moeten geloof
waardig zijn. In de tegenwoordige tijd zijn 
die slecht te bepalen en voor de burgers 
moeilijk zichtbaar. 
De schaal van het dagelijks leven (een half 
uur reistijd) is in een eeuw van loopafstand, 
tweeëneenhalve kilometer, uitgerekt tot 
dertig à veertig kilometer. De volgende 
sprong is de Hoge-Snelheidslijn (HSL). De 
schaal van de informatie is uitgedijd met de 
snelheid van het licht, het wereldnieuws 
bereikt ons via CNN even snel als het 
nieuws uit de buurt of de stad via de lokale 
TV. Wonen en werken zijn uit elkaar ge
trokken, deels bewust, deels als een onbe
doeld effect van toegenomen welvaart, au
togebruik en ook van veranderde sociale 
verhoudingen (tweeverdieners). Uitgaan 
gebeurt overal waar voorzieningen binnen 
bereik zijn. De schaal van de criminaliteit 
varieert van de straat tot de hele wereld. 
De arbeidsmarkt heeft enerzijds een sterk 
lokale component maar anderzijds ook 
helemaal niet. 
De economie van een stad heeft een lokale, 
regionale, nationale of internationale di
mensie. De Randstad kan evengoed vanuit 
een mondiale als vanuit een nationale ge
zichtshoek worden bekeken. In het eerste 
geval kan de Randstad worden gezien als 
een samenhangend metropolitaan gebied, 
in het tweede geval als clustering van twee 
gebieden: het noordelijke gebied (Utrecht, 
Gooi, Amsterdam), met een dienstverle
nend accent, en het zuidelijke gebied (Rot
terdam, Dordrecht, Den Haag), met een 
industriële en distributiefunctie. De schaal 
van het stadsgewest Rotterdam wordt 
sterk bepaald door de haven; daarom ont
breken de Drechtsteden. De Amsterdam
se schaal negeert zowel de haven (de IJ
mond) als het forensengebied (van Hoorn 
tot het Gooi en Almere). Concluderend: 

uniforme regeling; 

uniformen werken 
alleen als de 

marsroute bekend is 

de verstedelijking gaat zelfs het schaalni
veau van de stadsgewesten te boven. 
Als de schaal van de stadsgewesten dient 
om de grootstedelijke ontwikkelingen 
samenhangend te kunnen aanpakken, dan 
is de huidige schaal te klein. Voor de samen
hang in het beeld van de burger daarente
gen is de schaal te groot. De uitdrukking 
'verlengd lokaal bestuur', die slaat op de 
talloze onderlinge regelingen tussen ge
meentebesturen, komt aardig overeen met 
de werkelijkheid van de menselijke 
beweeglijkheid. De 'stadsprovincies', de 
'dubbelsteden', de 'knooppunten'; zij vor
men geen definitieve maar - in het beste 
geval - tijdelijke oplossingen voor de ge
schetste schaalproblemen. 

THORBECKE ACHTERHAALD 
Voor de behartiging van allerlei verschillen

de functies zijn verschillende functionele 
verbanden aangegaan, vaak op een ver
schillende schaal. De democratie is daar
mee niet gediend. Raadsleden, laat staan 
burgers, hebben weinig kijk en nog veel 
minder invloed op wat in al die verbanden 
gebeurt. De opvatting dat het, getrapt ge
kozen, verlengd lokaal bestuur (en de wet 
die al deze onderlinge verbanden regelt) 
vooral in democratisch opzicht tekort 
schiet, is dan ook volkomen juist. 
Voor een aantal stedelijke knooppunten is 
er misschien nog iets op te lossen door 
gemeentelijke herindeling en samenwer
king op een beperkt aantal terreinen. Als er 
draagvlak voor is, hoeft daar niets op tegen 
te zijn. Toch is die kans gering: zie Rosma
len. Voor een aantal andere knooppunten, 
naar men zegt zeven, staat vast dat de 
huidige wetgeving te beperkend is. Daar
voor zullen speciale oplossingen bedacht 
worden en gelegaliseerd in de lex specia/is. 
Tot zover geen probleem. 
De regio wil een direct gekozen bestuur 
zijn. Dat kan in een 'lichte variant' (weinig 
nieuwe bevoegdheden, weinig overdracht 
van gemeentelijke bevoegdheden en geen 
mogelijkheid aanwijzingen te geven) of in 
een 'zware variant' (onderlinge financiële 
verevening van lasten en baten, aanwijzing 
van de provinciale projecten, wel een 
aanwi jzingsbevoegd hei d). 
Dan begint het probleem. De randgemeen
ten, de kleine kernen en met name de 
perifere delen, willen 'provincievrij' zijn. Zij 
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willen zo min mogelijk beperkingen opge
legd krijgen (of- zoals Almere - bij een 
provincie horen die de aspiraties van de 
gemeente voluit steunt). De stads
provincie kan daarvoor een goed middel 
zijn, mits een lichte variant wordt gekozen: 
'samen voor ons eigen'. 
De centrumstad heeft behoefte aan 'draag
vlakverbreding', aan meer samenhang in 
verstedelijking en economische ontwikke
ling, en kiest dus voor de zware variant: 
verevening, grond- en ruimtelijk-orde
ningsbeleid, zeggenschap over verkeer, 
vervoer en volkshuisvesting. 
Beide varianten van de stadsprovincie ver
anderen iets wezenlijks aan de provincie, 
die wordt omgevormd van een wat beza
digde toezichthoudende en toetsende 
scheidsrechter naar een alerte, op resul
taat gerichte medespeler. De minderheid 
van de Raad van State is met moeilijk te 
weerleggen argumenten tot de conclusie 
gekomen dat deze ontwikkeling op ge
spannen voet staat met de grondwet. Ze
ker voor de zware variant van de stadspro
vincie geldt dat deze de uniformiteit van 
het bestuurlijke stelsel doorbreekt en de 
beleidsvrijheid van de deelnemende ge
meentes vermindert. Jammer voor de 
grondwet kan je zeggen, maar dàt zegt het 
kabinet niet. Het meent zelfs dat de Neder
landse bestuursstructuur in essentie moet 
blijven zoals zij is. 
Wanneer de centrumsteden zich als gevolg 
van de referenda hun concessie aan de 
randgemeenten om zichzelf op te heffen, 
intrekken, dreigt in de ogen van de randge
meenten de balans door te slaan naar de 
centrumstad. Wat kan het Rijk in de nieuw 
ontstane situatie doen? 
Drie dingen. Ten eerste: een stadsprovincie 
opleggen op basis van het zware model en 
daartoe de centrumstad opheffen en de 
randgemeentes tegen zich in het harnas 
jagen. Ten tweede: een oplossing van onder
af bewerkstelligen die de ge meemes in tact 
laat maar toch een regionaal bestuur (een 
lichte stadsprovincie) toestaat, hetgeen 
neerkomt op de invoering van een vierde 
bestuurslaag. Ten derde: een oude oplos
sing- het instellen van een agglomeratiege
meente met handhaving van de huidige 
gemeentes - van stal halen. Deze laatste 
formule is sowieso in strijd met de Grond
wet. In alle gevallen echter staat de houd
baarheid van het Thorbeckiaanse staats
model ter discussie. 

OVERDOSIS CENTRALISME 
Het Nederlandse staatsbestel, het huis van 

Thorbecke, heeft zich meer dan een eeuw 
goed gehouden. Dat is een opmerkelijke 
verdienste, maar een garantie voor toe
komstige levensvatbaarheid is dit niet. De 



Een dwangmatige poging 
Nederlandse staatsinrichting kan worden 
gezien als een produkt van stedelijke cul
tuur, als een bestuursvorm ontwikkeld 
door de opkomende burgerij. Deze nieu
we maatschappelijke en politieke elite ont
worstelde zich aan feodale machtsposities 
maar verviel op haar beurt niet in absolutis
tische praktijken. De 'stedelijkheid' heeft 
evolueerde van een losse staatsvorm (die 
een compromis inhield met het historisch 
belang van de provincies) naar een meer 
centralistische staatsvorm (die verder van 
de lokale democratie af kwam te staan). 
Deze stedelijke afhankelijkheid van het 
centrale gezag gaat heden ten dage zelfs zo 
ver dat 90 procent van de gemeenteuitga
ven wordt bekostigd door het Rijk. 
Het centralistische nationale bestel staat 
van twee kanten onder druk. Van onderaf 
door de stadsgewesten, die de oorspron
kelijke steden ontgroeid zijn en zich al 
gedurende langere tijd onttrekken aan de 
toezichthoudende functie van de provincie 
of met deze provincie een 'verstandshuwe
lijk' hebben gesloten. Deze ontwikkeling 
kan op scheiding uitdraaien als de belangen 
werkelijk uiteen gaan lopen. Van bovenaf 
vindt een erosie van de staat plaats door de 
globalisering van de economie en de inter-

om de stadsprovincie 

alsnog in 1997 in te 

voeren, is tot 

mislukken gedoemd 

nationalisering van de regelgeving. Op dit 
moment is 30 procent van de regelgeving al 
het gevolg van Europese besluitvorming. 
Ook als de Europese ontwikkeling tijdelijk 
stagneert, gaat de internationalisering 
door en zal de tendens niet wezenlijk 
anders zijn. Zo beweert Jean Marie Guehen
no in het 'Einde der democratie' (Fiamma
rion, Parijs 1993) zelfs dat de internationa
lisering de positie van centralistische 'sta
telijke' beslissingscentra ondergraaft en 
deze vervangt door een diffuus proces 
zonder centrum. De instituties worden als 
het ware opgenomen in de steeds sterker 
wordende stromen van internationale uit
wisselingen en wederzijdse aanpassingen. 
Het lokale niveau is herontdekt als een 
knooppunt van internationale verbindin
gen. Nationaal manifesteert deze tendens 
zich in slogans als het 'Europa van de 

de Helling- jaargang 8 -nummer 3 - najaar 1995 

regio's', een uitdrukking waar ook de groe
ne fracties veelvuldig gebruik van maken. 
Op twee vragen is een dringend antwoord 
nodig: kan de internationalisering worden 
opgevat als een impuls voor de stedelijke 
cultuur en de lokale democratie? En: waar
aan moeten we denken bij zo'n regio; aan 
de Nederlandse stadstaat, de Randstad of 
de stadsgewesten? 
Niemand durft de antwoorden te geven. 
Zeker is dat de Staat der Nederlanden zich 
aan die veranderende omgeving zal moeten 
aanpassen. Het antwoord kennen we nog 
niet. We leven in een overgangstijd en 
tastend zoeken we onze weg. Het inslaan 
van een doodlopende weg valt niemand te 
verwijten, niet zoeken wel. 
Toch gebeurt precies dat laatste. Het dog
ma van Binnenlandse Zaken, mede aange
hangen door regering en Kamer, dat de 
drie bestuurslagen en de grondwet onaan
tastbaar zijn, verhindert intussen wel het 
zoeken naar creatieve oplossingen. Ook in 
de Kamer klinkt steeds weer die roep om 
een uniforme regeling; uniformen werken 
alleen als de marsroute bekend is. 
Welke bestuurlijke oplossing ook gekozen 
wordt voor de stadsgewesten - stads
provincie, agglomeratiegemeente of stad-
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Elke bestuurlijke oplossing 

staat-, één ding staat vast: elke oplossing 
maakt gatenkaas van ons bestuurlijk stelsel. 

HOGE PRIJS 
De stad kampt met twee kernproblemen. 

Om te beginnen: hoe kunnen steden hun 
economische vitaliteit en kosmopolitische 
gerichtheid behouden en versterken? 
Enerzijds moeten ook moderne steden de 
aloude functie van steden - het opvangen 
en integreren van migranten die van heinde 
en ver komen- vervullen, anderzijds moe
ten zij de voorwaarden scheppen voor 
permanente innovatie van de bedrijvigheid 
in wisselwerking met de mondiale informa
tiemaatschappij. Het gaat bij deze twee 
functies om een voortdurende wederzijd
se beïnvloeding van bedrijvigheid, kennis 
en cultuur. 
Het tweede kernthema is het mogelijk 
maken van een duurzaam gebruik van de 
ruimte bij een voortgaande verstedelijking. 
Het bereiken van die duurzaamheid is geen 
geringe opgave. Zij vereist niet alleen een 
verstedelijkingsbeleid met een visie die 
vrijwel oneindig is, maar ook diepte-inves
teringen op het vlak van infrastructuur en 
landschap. 
Om beide kernproblemen effectief aan te 
pakken, dienen de stadsgewesten over een 
grotere zelfstandige beleidsruimte te be
schikken. Dat vraagt vooral om een royale 
opstelling van de rijksoverheid, veel decen
tralisatie, weinig uitvoeringscontrole en 
een zeer hoog investeringsniveau in de 
steden. Bij vergroting van de autonomie 
van de stadsgewesten hoort ook dat deze 
zelf de voor- en nadelen van hun beleid 
ervaren en eigen investeringen kunnen ple
gen. Kortom: een stevige verevening van 
lasten en lusten en een flinke portie eigen 
inkomsten. 
Het is eigenlijk heel wonderlijk dat bij het 
zoeken naar een bestuurlijk model is terug
gegrepen op het meest verouderde en 
minst tot de verbeelding sprekende deel 
van de wetgeving, de Provinciewet. Het 
begrip stadsprovincie is in zichzelf tegen
strijdig: de provincie stond altijd gelijk aan 
'niet-stad'. Het begrip provincie is alleen 
maar gebruikt om de vierde bestuurslaag te 
kunnen vermijden. De prijs daarvoor is -
zoals ik heb laten zien- een lichte vorm van 
coördinatie. Met het onderscheid tussen 
'lokaal' en 'bovenlokaal', zoals het kabinet 
dat nu maakt, raakt de stadsprovincie weer 
verder verwijderd van de oorspronkelijke 
gedachte van versterking van de stedelijke 
gebieden door bundeling van lokale be
voegdheden met Rijks- en provincietaken. 
Eenmaallichter dan lucht, rijst de vraag wie 
er nog behoefte heeft aan zo'n stadsprovin
cie. Een dergelijk soort stradsprovincie is in 
dat geval niet meer dan de huidige provin-

maakt gatenkaas van 

ons bestuurlijk stelsel 

cie maar dan kleiner. 
Het zou best eens kunnen zijn dat de 
Gemeentewet, als basis van de lex specia
lis, wat te snel uit het vizier is geraakt. Deze 
lex specialis diende oorspronkelijk vooral 
om geassocieerde gemeentes in staat te 
stellen om voor de bovenlokale taken een 
krachtig regionaal bestuur te vormen dat 
direct gekozen is. De bevoegdheden daar
van zouden een optelsom zijn van groot
stedelijke, provincialeen-niet te vergeten 
-te decentraliseren rijkstaken. Wie horen 
we daar nog over? 
Aan de voorwaarde dat de burgers zich 
thuis moeten kunnen voelen in de bestuur
lijke constructie kan worden voldaan door 
erkenning van de identiteit van de huidige 
gemeentes, hetgeen inhoudt dat zij verant
woordelijk worden gemaakt voor de uit
oefening van alle lokale taken. De 
stadsdeelraden kunnen overigens rustig 
blijven bestaan. 
De grenzen van het stadsgewest hoeven 
niet voor eens en altijd te worden bepaald, 
maar kunnen langzamerhand in overeen
stemming gebracht met de meest wense
lijke schaal. De aanpak van de twee boven
genoemde kernthema's vraagt om een gro
tere schaal dan de voorgestelde stadspro
vincies hebben. De rijksoverheid faciliteert 
deze geleidelijke schaalaanpassing met geld 
en zeggenschap. 
Een laatste niet onbelangrijk voordeel van 
aansluiting bij de gemeentewet is het kies
recht voor migranten, voor stedelijke re
gio's met hun kosmopolitisch karakter een 
democratisch sine qua non. 
Ook wanneer de lex specialis geënt zou 
worden op de gemeentewet, blijven her
vorming van het middenbestuur en wijzi
ging van de Grondwet onvermijdelijk, maar 
er ontstaat iets meer tijd om na te denken 
over de toekomst van de provincies, die -
na de vorming van stadsprovincies in de 
grote steden- onvermijdelijk de terminale 
fase ingaan. 
Hoe dan ook, de volgende keuze dient zich 
aan: een verdere opsplitsing van de huidige 
provincies in mini-provincies (zoals het 
verkiezingsprogramma van Groenlinks 
wil) of juist het tegenovergestelde: schaal
vergroting naar een Randstadprovincie. 
Dat laatste ligt niet erg in de rede: een 
Randstadprovincie zonder grote steden, is 
een tochtige schuur. 
Het bestuurlijke doolhof overziende, kom 
ik tot de conclusie dat 
een regionaal bestuur vóór alles zal moe
ten leiden tot een versterking van het 
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democratisch gehalte van het lokaal en 
middenbestuur, het moet structuur en sa
menhang in een regio kunnen brengen en 
over een grote mate van flexibiliteit be
schikken om zich te kunnen aanpassen aan 
toekomstige wijzigingen in schaal, taken en 
bevoegdheden. 

De referenda van Amsterdam en Rotterdam 
vragen vooral om enige bezinning. Een 
dwangmatige poging om bij de invoering 
van een stadsprovincie alsnog het jaar 1997 
te halen, vergroot het maatschappelijk 
draagvlak ervoor zeker niet. Zowel in 
Amsterdam als in Rotterdam kan de positie 
van de randgemeenten ten opzichte van de 
centrale stad versterkt worden door het 
gebied uit te breiden naar de schaal waar 
het uiteindelijk toch naar toe moet (bij
voorbeeld de IJ-mond en het Gooi). Het 
denkbeeld dat nu het bestuurlijke stelsel 
voor de komende honderd jaar moet wor
den bedacht, endat-als dat niet lukt- alles 
maar bij het oude moet blijven, is een forse 
valkuil. Door dit zèlf opgelegde conserva
tisme blijven we almaar wonen in een huis 
dat eigenlijk te klein is. T 

jeroen Sans was 1n de vorige 

collegeperiode wethouder rwmtel11ke 

ordening in Amsterdam. Momenteel is hij 

onder meer voorzitter van de 

Wetenschappelijke Raad voor GroenLmks 
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ELSBE,.H ET,.Y 

'1 welke buitenlandse stad w1l Je het liefste 
.·.on en? 

Parijs. 

-Vat doe Je meestal op zondagmiddag? 

Werken aan mijn proefschrift of een stukje 
schrijven voor de krant. 

. V dt vond je van het boek van Ger Verrips 

:, er de geschiedenis van de CPN? 

Een heel goed boek, maar met een paar 
grote tekortkomingen. De titel dekt de 
lading niet; het was beter geweest om bij 
het begin van de CPN in 1909 te beginnen. 
En de laatste periode, die van de neergang, 
blijft onderbelicht. 

-V1e ziJn Je favonete filmacteur en -actrice! 

Jack Nicholson en Meryl Streep. 
. Vat IS de beste overnamepartner voor de 
:~RC: De Telegraaf of De Volkskrant? 

Geen van beide. Ik heb een voorkeur voor 
verzelfstandiging door middel van een ma

nagement-buyout door het bedrijf zelf. 
·oor welke Nederlandse femin1ste van 
.·oven de veertig heb Je de meeste bewon
_·ering? 

Maaike Meijer.Begin jaren zeventig één van 
de oprichtsters van de 'Paarse September', 
nu wetenschappelijk medewerkster bij 
vrouwenstudies. 

'/aar geloof Je n1et meer in? 
Fanatisme. 

Velke droom komt steeds terug? 

Ik droom al mijn hele leven van vallen. 

V1e vind Je de beste Nederlandse colum
st? 

Er zijn zoveel verschillende. In hun soort: 
Jan Blokker, Theedoor Holman, Henk 
Hofland, Anet Bleich, Gijs Schreuders. 

· .Jar welke muz1ek lu1ster je het liefst? 

Schubert, gezongen door Dieuwke Aal
bers. Verder de klassieken: Bach, Mozart, 
Bob Dylan en de Rolling Stones. 

':en Je vóór of tegen legal1senng van soft 
- ugs? 

Vóór. Dat geldt ook voor hard drugs. 
'/at is het duurste kledingstuk dat Je ooit 

··ebt aangeschaft? 

Laarsjes van f 400,-. 
nd Je het een goed 1dee als VARA, VPRO 

'" NPS samengaan in één omroep? 

Als het VPRO-kwaliteit blijft wel; bij 
VARA-kwaliteit niet. Ik vind dat er een 
omroep moet blijven die zich niet stoort 
aan kijkcijfers. 

.'/1e 1s de beste Nederlandse krantenver

s: ~:~gever? 

foto: Angelo Goedemondt 

Het gezicht van Elsbeth Etty 
is sinds kort bekend. Met 

ingang van het nieuwe TV
seizoen maakt zij deel uit van 
het journalistenforum van het 

zondagse politieke praat-
programma Het Buitenhof, de 

opvolger van Het Capitool. 
Etty ( 195 I) studeerde Neder

lands, ging in I 974 bij De 
Waarheid werken, vertrok bij 
die krant in 1983 en rondde 

daarna haar studie af. In 1987 
begon ze bij NRC Handelsblad 

als eindredacteur en ver
huisde een paar jaar later 

naar de opiniepagina. In 1993 
nam ze twee jaar onbetaald 

verlof om een proefschrift te 
schrijven over Henriëtte 

Roland Holst. Vanaf I okto
ber werkt ze weer op de 

redactie van de NRC en in het 
najaar van I 996 zal ze pro

moveren. 
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Ik vind er zoveel goed. Alleen bij de NRC 
al: Tom Jan Meeuws, Marion van Royen, 

Bas Blokker, Frits Abrahams, Marcel Hae
nen. 

Wat is Je favoriete soapserie? 

Vroeger Medisch Centrum West, nu kijk ik 
nooit meer. 

Zou je zonder auto kunnen? 

Ik heb nog nooit een auto gehad. 
Waar heb je respect voor? 

Talent. 

Geef je wel eens aan bedelende JUnks? 

Ja. 
Wat vind je de beste talkshow op TV? 

Na het wegvallen van I scha Meijer is er niet 
veel overgebleven. Theo van Gogh is wel 
goed maar dat is zo'n vervelende man. 

Waar eet je het liefst buitenshuis? 

Bij de moeder van Tara Varma in Parama
ribo. In Nederland Indisch bij Kantjil en de 
Tijger in de Spuistraat in Amsterdam. 

Welke buitenlandse bladen lees je regel
matig? 

Independent, Frankfurter Allgemeine, He
raid Tribune en New York Review of 
Books. 

Wat is het belangrijkste verschil tussen de 

CPN en Groenlinks? 

Dat Groenlinks niet communistisch is en 
niet fanatiek. Dat Groenlinks geen ge
schiedenis heeft is zowel een voor- als een 
nadeel. 

Aan wat voor sport doe Je? 

Trappen lopen, zwemmen en soms op de 
racefiets. 

Heb Je een donorcodicil? 

Ja. 
Wat is je favoriete kleur? 

Zwart. 
Welk gerecht maak je het liefst zelf klaar? 

Geen één, ik hou niet van koken. 

W1e is je favonete nieuwslezer op TV? 

Chazia Mourali van AT 5. 
W1e moet van JOU de AKO-LiteratuurpnJs 
dit Jaar winnen? 

A.F.Th. van der Heijden. Dat had al veel 
eerder moeten gebeuren. 

Moet positieve actie voor vrouwen wor

den afgeschaft? 

Nee. 
Denk Je dat het Islamitisch fundamentalis
me een bedreiging vormt voor West-Euro

pa? 

Nee. 

------- ------ ----
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WB -berichten 
PUBLIKATIE$ 
Landbouwen aan de toe
komst 
Redactie: Paul Basset, Titia 
van Leeuwen en Tim Verhoef 
Prijs: fl. 22,50 (boek, 1994, 
128 pag.) Een schets van een 
nieuw type landbouw op 
duurzame basis. 

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 
consuminderen, groene werk
gelegenheid, natuur en duur
zaam goederenvervoer 
Prijs: fl. 1 0,-(boek, 1994, 
80 pag.) 

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

Achter de coulissen: gedach
ten over de multi-etnische 
samenleving 
Redactie: Gerrit Pas 
Een bundel met uiteenlopen
de visies over migranten, ra
cisme, discriminatie en beleid 
Prijs f 27,50 (boek, 1993, 
136 pag.) 

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

Shalom/Sala'am: Towards a 
just peace and lasting co-ope
ration in the Middle East 
Redactie: Hans Feddema en 
Gerrit Pas 
Prijs: f 11,50 (werkboek, 
1992) 

De economie van de energie
heffing 
BartSnels 
Uitverkocht 

De contouren van een liber
tair milieubeleid 
Paul Basset 
Uitverkocht 

Individualisering en zorgpo
litiek 
Corinne Kersbergen 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1992) 

Op zoek naar een nieuw stel
sel van sociale zekerheid 
Prijs: f 5,- (werkboek, 1992) 

Gelijke kansen op de arbeids
markt 
Prijs f 3,- (werkboek, 1991) 

Groen en Links in de jaren 
negentig 
Prijs: f 17,50 (boek, 1 991, 80 
pag.) 

Gedeelde Veiligheid 2000 
Prijs: f 17,50 (werkboek, 
1991, ook in het Engels ver
krijgbaar) 

Het Zweedse Model: sociaal
democratie en arbeidsmarkt
beleid 
judit Klappe 
Prijs: f 25,- (boek, 1990, 128 
pag.) 

Werkplan 1994-95 
Het Werkplan 1994-95 van 
het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks is gratis te be
stellen bij WB GroenLinks, 
Postbus 700, 1000 AS Am
sterdam 

In de voetsporen van de toe
komst 
De val van de Berlijnse 
Muur luidde een nieuw tijd
perk in. Vol kansen en uitda
gingen. Een half decennium 
later lijkt het aanvankelijke 
optimisme weggesmolten. 
Machteloosheid en morele 
apathie hebben de overhand. 
De drama's op de Balkan en 
het Afrikaanse continent 

hebben de internationale 
politiek verlamd. 
De Nederlandse regering be
sloot tot een 'herijking'van 
het buitenlands beleid. Deze 
operatie had iets moois kun
nen opleveren. Helaas. Het 
benadrukken van het 'natio
naal belang' en het 'econo
miseren van de buitenlandse 
betrekkingen' zijn het nieuwe 
credo. Of zoals minister 
Pronk het zegt: 'Alles, alles is 
koopmansbeleid geworden'. 
Is dit het antwoord van de 
politiek op burgeroorlogen, 
armoede, ecologische crises 
en schendingen van mensen
rechten? 
In de publikatie In de voet
sporen van de toekomst wor
den voorstellen gedaan voor 
een ander buitenlands beleid. 
Een beleid dat de grenzen 
van het eigenbelang over
stijgt. 
Het boekje verschijnt half 
oktober (aan de vooravond 
van het Kamerdebat over de 
begroting van Buitenlandse 
Zaken). 

Het zekere voor het 
onzekere 
De privatisering van de so
ciale zekerheid staat boven
aan de politieke agenda. 
Hoewel niemand werkelijk 
in de invoering ervan gelooft, 
is het het ministelsel voor en 
na. De bovenminimale socia
le zekerheid lijkt steeds min
der vrienden te hebben. 
Links werpt zich vooral op 

als 'kampioen van de mini
ma', hetzij door zich veront
rust te betonen over de af
braak van de bestaande ver
worvenheden, hetzij door 
zich blind te staren op de 
invoering van een basisinko
men. De druiven van deze 
politieke zorgeloosheid kun
nen uiteindelijk bijzonder 
zuur zijn: de afkalving van 
het maatschappelijk draag
vlak voor elke vorm van col
lectieve sociale zekerheid, op 
en boven het bestaansmini
mum. 
In Het zekere voor het onzeke
re zoeken twaalf auteurs naar 
een samenhangende visie op 
de inrichting van de boven
minimale sociale zekerheid. 
De uitkomst: alleen een stel
sel op collectieve basis heeft 
toekomst. Een voorpublikatie 
uit het boek is te vinden op 
de pagina's 30 tot en met 35 
in dit nummer van De Hel
ling. 
Het zekere voor het onzekere. 
De noodzaak van een collectief 
stelsel van bovenminimale uit
keringen; Wetenschappelijk 
Bureau GroenLinks, Amster
dam 1995. Prijs: f 29,50 
(272 pagina's). ISBN 90-
72288-16-5. 

KERNGEGEVENS 
wetenschappelijke Raad voor Groenlinks: Roelof Bleker. 

Hany Borghouts, Ria Brouwers, jet Bussemaker, Chris de Ceuninck van Capelle, 

Marcel vrm Dam, }os Dekker, }rm Willem Duyvendak, Hrrm Feddenlû, Meindert 

Fermema, John Grifjihs, Corinne Kers bergen, Ni co Kielstra, Titia van Leeuwm, 

jelle van der Meer, Johan Niezing, Frans Penning<, Eisso Post, Wouter Roest, 

Johannes Spykerna, John Steegh, Btzrt van Steen berger! Cl/ Greetje Witte. 

bestuur: Harry van den Berg (voorzittel), Tineke llfln der Sc!Joor (secretaris), 

Hans Schraven (penningmeester!SBGL), }os van der Lam (publiciteit), 

Wi!librord de Graaf( de Helling), Jeroen Saris (voorzitter Wetemchappelijke 

Raad voor GroenLinks) en Marjrm Lucas (partijbestuur) 

medewerkers: Paul Basset- milieu & b;stuur en beleid, Henk Krijncn

hoofdredactie De Helling & project sociale zekerheid, Gerrit Pas -buitenland 6-
vrede en veiligheid. 
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Zeggenschap werkt 

Voor lezers van De Helling 
ligt een proefnummer klaar. 
Bel 020 - 626. 78.11. 

Zeggenschap 
TIJDSCHRIFT VOOR V~KBEWEGINGSVRAAGSTUKKEN 

(advertentie) 

Wilt u graag meedoen aan de discussie van en over de vakbeweging) 

Of bent u gewoon nieuwsgierig naar de ideeën achter de daden van de 

vakbeweging) Naar de dilemma's waar de vakbeweging mee worstelt en 

naar de discussies die daarover gevoerd worden;; 

Dan móet u Zeggenschap lezen. 

In elk nummer van dit tijdschrift voor vakbewegingsvraagstukken staan 

spraakmakende artikelen over actuele kwesties waar de vakbeweging zich 

mee bezighoudt. Sociale zekerheid, mdieubeleid, positieve actie, mede

zeggenschap, arbeidsmarkt enz. 

Naast prominenten uit de vakbeweging laat Zeggenschap politici, 

wetenschappers en werkgevers aan het woord. Samen met bijdragen van 

prikkelende columnisten biedt Zeggenschap een inspirerende kijk achter 

de schermen van de vakbeweging. 

Zeggenschap kost f 7 5,- per jaar. 

':Zeggenschap' is een uitgave van de onafhankelijke Stichting 

Zeggenschap. Redactieadres en abonnementen: Welboom Bladen, 

OZ Voorburgwal 103, 1012 EM Amsterdam. 

'WETENSCHAPPELIJK BUREAU GROENLINKS- Postbus 700- 1000 AS Amsterdam (0202) 620 22 12 

neem de Hellingproef 
Zet je reserves op de Helling en neem nu een abonnement. De Helling is een 

tijdschrift voor linkse politiek, met belangstelling voor ontwikkelingen op het sociale en 

culturele vlak. Het magazine (48 pagina's, 4 x per jaar) wordt uitgegeven door het 

Wetenschappelijk Bureau Groenlinks. Een jaarabonnement kost f 39,50. 

Als welkomstgeschenk laat de Helling je kiezen uit één van de tien reisgidsen 

uit de succesvolle Odyssee-reeks van uitgeverij Babylon-De Geus. U kunt kiezen uit 

de volgende gidsen: Kreta, Portugal, Andalusië, Ierland, Noordwest-Spanje, Zuid

Afrika, Sámos, Lésbos, Schotland, Denemarken en Peloponnesos. 

Tevens bieden wij telkens een actueel boek als welkomstgeschenk 

aan. Ditmaal presenteren wij: De Rooie Reus. Dirk de Vroome, strijder 

tegen onrecht 1925- 1986 van Jo Schoormans (Babylon-De Geus, 

f 34,50, 304 pag. met illustraties). 

d e H e I I n g Postbus 700, I 000 AS Amsterdam, 020 6202212 
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Dossier PvdA 
In drie artikelen wordt de PvdA doorgelicht. Jos van der Lans voelt 

de ambitieuze PvdA-voorzitter Felix Rottenberg aan de tand. Wat 

heeft drie jaar moderniseringswoede eerlijkheidshalve opgeleverd? In 

een essay, getiteld 'De sociaal-democratische kwestie', vraagt René 

Cuperus, eindredacteur van het maandblad Socialisme & 

Democratie, zich af hoeveel ideologische brandstof de sociaal

democratie nog over heeft. In het afsluitende artikel legt 

parlementair journalist Toof Brader bloot waarom de vernieuwing 

van de PvdA grotendeels voorbijging aan de Haagse fractie. 

4 De schaduwzijden van GroenLinks 
Het gaat goed met de partij die kortgeleden haar eerste lustrum vierde, 

zo wordt gezegd. Maar ls dat ook zo? Goede partij, aardige standpunten, 

uitstekende en sympathieke fractievoorzitter. Jammer dat er niet meer 

zetels inzitten. Maar tussen de regels klinkt een minder aangename 

boodschap door: eigenlijk doet Groenlinks er niet zoveel toe. 

Groenlinks is vooral Paul Rosenmöller geworden. Hij doet het goed, 

daar in Den Haag. Voor de rest is Groenlinks zoveel niét.' Maarten 
van Poelgeest en Kees Vendrik waren benieuwd naar het oordeel 

van vier betrokken buitenstaanders. 

COLOFON 

I 0 De my•he van de mark"* 
'Politici laten in debatten over en weer het begrip 

'markt' vallen en denken daarbij dat ze over 

hetzelfde spreken. Men ziet vooral de 

connotaties: vrij, zonder dwang, moreel neutraal, 

transparant, efficiënt, vrijwillig. De politici weten 

vaak niet goed waarover ze spreken. Dé markt is 

een zwarte doos waarin ideologische verschillen 

zoek raken.' Een interview met economisch 

filosoof Ewald Engelen. 

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 10,-, jaarabonnement: f 39,50, gironummer: 2737994, Stichting Wetenschappelijk Bureau Groenlinks (o.v.v. DE HELLING). 

Uitgever: Stichting Wetenschappelijk Bureau Groenlinks. Hoofdredactie: Henk Krijnen. Redactie: Marianne van den Boomen, lneke Bijnagte, Henk Krijnen, Joost Lagendijk, Jos van der 

Lans, Maarten van Poelgeest, Fransien van der Putt, Hans Schoen, Radi Suudi, Kees V end rik. Vormgeving & zetwerk: Richard Pollé/Ruparo, Amsterdam. Druk: Drukkerij Raddraaier. 

Abonnement: De abonnee verplicht zich het abonnementsgeld over te maken vóór 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. 

Omslagfoto: MichaelKoeren I HH. Achterpagina: Tom Schreuder. 

ISSN 0922-0119 



J4 Yijftia ;aar 
Februaristakina 
'De Februaristaking heeft de 

jodenvervolging niet 

verhinderd; in de twee erop 

volgende jaren is driekwart 

van de Nederlandse joden 

gedeporteerd, met 

medewerking van andere 

Nederlanders. De rust die is 

ingetreden rondom het 

herdenkingsritueel was 

misschien een voorwaarde 

om deze leegte grijpbaar, en 

daarmee ook bespreekbaar te 

maken.' Historica Susan 
Legêne schetst de 

achtergronden van de 'rituele 

dans' die een halve eeuw lang 

rondom de Dokwerker werd 

opgevoerd. 

Pri;sverhoaina 
Na vijf jaar heeft de uitgever 

van De Helling besloten om 

de abonnementsprijs te 

verhogen. Met ingang van de 

volgende jaargang (de 

negende!) gaat een 

jaarabonnement (nu /39,50) 

45 gulden kosten. 

deinhoud 
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GROENLINKS 

Vanzelfsprekend 
maar on belangrij I< 
Maarten van Poelgeest en Kees Vendrik 

Groenlinks bestaat vijf jaar. Het gaat goed met de jonge 

partij, wordt gezegd. Klein-linkse kinderziekten zijn 

overwonnen. Interne ruzies en politieke getuigenisdrang 

lijken uitgebannen. Paul Rosenmöller is zelfs algemeen 

uitgeroepen tot Nationale Oppositieleider. De partij kan 

weer trots zijn. Bij zoveel euforie in eigen kring vroeg DE 

HELLING zich af hoe 'betrokken buitenstaanders' eigenlijk 

over de partij denken. Twee redacteuren zochten Lucas 

Reijnders, Kysia Hekster, Herman van Gunsteren en 

Ledewijk de Waal op. De BV Rosenmöller doorgelicht. 
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Hoewel Groenlinks zelf pas vijf jaar oud is, 
zijn de gedachte aan samenwerking en fusie 
minstens een koperen feestje waard. In de 
jaren tachtig waren voorstellen voor 
(partij)vernieuwing schering en inslag bin
nen de diverse partijen die aan de wieg van 
Groenlinks stonden. Met name op lokaal 
niveau was het Grote Samenwerken allang 
doorgebroken. Deze gedachte vatte al aar
zelend post na de gigantische verkiezings
overwinning van de PvdA in 1977. Joop den 
Uyl boekte toen tien zetels winst en maakte 
gehakt van wat vanaf dat moment weer als 
'klein-links' door het leven ging. Maar, ver
kiezingsnederlaag of niet, in 1977 was de 
raison d'être van de PPR, PSP en CPN voor 
het meeste kader nog vanzelfsprekend, 
hoewel de kiezer er al anders over dacht en 
dat gaf veel vernieuwers wind in de zeilen. 
In 1985 bereikten zij hun hoogtepunt en als 
het balletje in de PSP net even anders was 
gerold, dan had Groenlinks dit jaar haar 

tweede lustrum kunnen vieren. De kans 
was groot geweest dat de partij dan wel een 
andere naam had gedragen. Ladewijk de 
Waal, nu federatiebestuurder van de FNV, 
was toen lid van deze zogenaamde 'door
braakgroep'. Deze groep, die naast 'ver
nieuwers' uit de radicaal-linkse partijen ook 
bestond uit engebondenen uit vooral vak
bondskringen, probeerde sinds begin jaren 
tachtig een doorbraak te forceren in de zich 
voortslepende discussie over samenwer
king. De afloop hiervan kennen we: het PSP
congres torpedeerde in 1985 met een 
meerderheid van 50,9 procent het voorstel 
om in 1986 gezamenlijk de verkiezingen in 
te gaan, waarna de klein-linkse kiezers gil
lend wegholden richting PvdA. Een litteken 
dat lang is blijven bestaan. 

VERLOREN MOMENTUM 
De Waal had toen geen enkele fiducie meer 
in de toekomst van radicaal-links en dat 
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gold voor velen met hem. 'Wij zagen het 
toen echt als de ultieme poging om nog iets 
van de kleinere partijen ter linkerzijde te 
maken. Het mislukken was voor mij het 
signaal dat het niks meer zou worden. Het 
was vooral obstructie van de partijappara
ten. En als ik het mij goed herinner vooral 
van mensen die naderhand wel bij Groen
Links betrokken waren. Ik herinner mij 
discussies met Andrée van Es en I na Brou
wer, zij waren toen niet voor. Misschien 
zijn ze wel door dat proces beïnvloed, want 
vier jaar later waren de geesten kennelijk 
meer rijp dan in 1985.' 
Lucas Reijnders, momenteel hoogleraar mi
lieukunde aan de Universiteit van Amster
dam en verbonden aan de Stichting Natuur 
en Milieu, volgde de discussie in 1985 van 
een afstand en had zo zijn reserves. 'Ik wist 
niet of het mogelijk was om de verschillen
de componenten bij elkaar te brengen zon
der verstrikt te raken in allerlei ideolo-



gische twisten. Er was een grote kloof 
tussen enerzijds PPR en PSP en anderzijds 

de CPN in attitude, in de manier van doen.' 
En dàt nu was voor Ledewijk de Waal juist 
de uitdaging. 'De CPN had een redelijke 
worteling in de vakbeweging, in arbeiders

kringen. Maar de CPN was niet erg creatief. 
Ik had het idee dat het mogelijk was om de 
leuke dingen van elke partij te combineren. 
Het intellectuele en creatieve van de linkse
re stroming en de oriëntatie op de arbei
dersbeweging van de CPN.' 
Maar aan dit enthousiasme kwam in 1986, 
toen de CPN uit de Tweede Kamer ver
dween en PSP en PPR een geweldige elec
torale smak maakten, snel een eind. De 
Waal: 'Het was een volstrekte implosie. Er 
zat geen enkele politiek perspectief meer 
in.' 

Niemand is dan ook eigenlijk verrast als in 
1989 de naam GroenLinks de wereld wordt 
ingeslingerd en de samenwerking dan toch 
een feit is. Ook nu weer speelt de PSP een 

hoofdrol: na een referendum onder partij
leden mag het partijbestuur de gesprekken 
met de kleine collega's gaan openen. Met 
hulp van het reiskostenforfait en de bijbe
horende kabinetscrisis, en dankzij een cru
ciale interventie van Wim de Boer binnen 
de halsstarrige PPR-top, wordt in sneltrein
vaart GroenLinks gereed gemaakt voor de 
verkiezingen. Lucas Reijnders vond het een 
logische, vanzelfsprekende ontwikkeling. 
'De grote ideologische verschillen uit de 

jaren zeventig waren verkleind. Dat is begin 
tachtig begonnen en misschien wel geaccel
lereerd de laatste vijf jaar, sneller dan ik 
toen dacht.' Ook De Waal was niet verrast: 
'Als ik het onaardig mag zeggen, voor mij 
was het een overlevingsstrategie van het 
apparaat. Die konden gewoon niet anders. 
Die wilden eigenlijk niet, daarom is het in 
1985 mislukt. Vervolgens moesten ze wel, 
en hebben ze het alsnog gedaan. Maar van 
een bewuste politieke keuze was geen spra
ke. Die hadden wij (de 'doorbrakers'; 
MvP\KV) toen wel.' 

Voor hem komt GroenLinks in 1989 niet 
alleen te laat, maar hij heeft ook 'niet het 
idee dat GroenLinks in de herkansing ge
worden is wat ons in 1985 voor ogen 
stond.' De Waal sluit niet uit dat hij in 1989 
op GroenLinks gestemd heeft, maar 'ik heb 
mezelf nooit de vraag gesteld of ik lid van die 
partij zou willen worden. Voor mij was het 
momenturn verloren.' Dat geldt waar
schijnlijk ook voor andere 'doorbrakers', 
zoals Ruud Vreeman. Zij duiken later in 
groten getale in de PvdA op. Naast- zoals 
Lucas Reijnders benadrukt - het feit, dat 
het milieu in 1989 al geen exclusief politiek 
item meer was voor GroenLinks en de 
vergroening van de traditionele partijen al 
epidemische vormen had aangenomen, was 

dát misschien de grote oorzaak voor de 
teleurstellende resultaten in 1989: veel po

tentiële (oudere) kiezers hadden zich al 
definitief tot de PvdA en D66 gewend, na 
jaren van klein-linkse katers. 

DE MACHT 
Wie politiek zegt, zegt macht en de verhou

ding tot De Macht was doorgaans één van 
de heetste kwesties in klein-linkse kring. 

Met de oprichting van GroenLinks in 1989 
leek dat pleit definitiefbeslecht.Herman van 
Gunsteren, eigenzinnig politiek wetenschap
per verbonden aan de Rijksuniversiteit Lei
den, ziet de vorming van GroenLinks als 
een poging van de radicaal-linkse partijen 
om weg te komen uit de getuigenispositie 
en invloed te krijgen op de macht. 'Ik vond 

dingen uit: 'Ik vind in vergelijking met vroe

ger GroenLinks pragmatischer en realisti
scher geworden. Daarmee bedoel ik dat de 
partij een kijk op de wereld heeft waarvan 
een redelijk brede groep zegt: 'Daar zit wat 
in'. De PPR, PSP en CPN zagen de wereld 

op een bepaalde manier en hoe de wereld 
zich ook wijzigde, ze bleven er zo naar 
kijken. Men is ook pragmatischer en pro
beert dingen binnen te halen. Ik denk dat 
dat al eerder is gestart op lokaal niveau, in 
gemeenteraden. Maar het is nu ook duide
lijk te zien in wat de Kamerfractie doet.' 
Kysia Hekster, voormalig voorzitter van 
Landelijke Studentenvakbond twijfelt nog 
over de nieuwe pragmatische identiteit van 
GroenLinks. 'Ik heb begrepen dat in de 
interne discussie men opgeschoven is naar 

Ladewijk de Waal, federatiebestuurder van de FNV: 
'Er 1s in Nederfond een vrij grote liberale stroom met l1nks- en rechtsliberofen en een linkse 
stroming met varianten. GroenLinks IS n1et echt een stroming, meer een afgeleide. Er zijn twee 
hoofdtalen met dialecten, zou Je kunnen zeggen. Ik denk dot GroenLinks een dialect blijft. Een 
echte grote stromng worden 1n de Nederlandse verhoudingen, dot geloof 1k n1et.' 

het samengaan in zo verre verrassend dat 
het tot op dat moment ging om bewegingen 
die vooral samen worden gehouden door 
hun ideeën. De oprichting was daarom ook 
een interessante ontwikkeling omdat men 
zich als een factor binnen het bestel ging 
opstellen. Het was mijn inziens een wijzi
ging van de strategie, een invoeging in het 
politiek bestel. Op zichzelf merkwaardig op 
een moment dat heel veel andere mensen 

zeggen dat de staat minder belangrijk 
wordt. Ik zelf had het daarom leuker gevon

den wanneer die verandering van strategie 
al bijvoorbeeld in 1975 was gekomen.' 
Ook Reijnders laat zich in gelijke bewoor-

het standpunt dat je ook verant
woordelijkheid moet durven nemen. Ik heb 
het gevoel dat men daar nog niet helemaal 
uit is. Men probeert het imago van een 
kleine partij kwijt te raken, maar het lukt 
nog niet echt.' Macht of geen macht, Lede
wijk de Waal stelt nuchter vast dat de zes 
zetels van 1989 onvoldoende waren voor 
enige invloed van betekenis. 'Die zetten 
geen zoden aan de dijk. Met een beetje goed 
lobbyen krijg ik meer dan zes mensen in de 
PvdA-fractie.' 

Voor De Waalligt het eenvoudig. Het gaat 
om de zetels: 'Je zou een verschil moeten 
kunnen maken bij kabinetsformaties. D66 is 
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dat wel gelukt. Die omvang zou je dus 
ongeveer moeten bereiken. Als je naast de 
PvdA zo'n formatie zou hebben dan zou dat 
een wezenlijk verschil zijn. Maar dat per
spectief is ver weg. We zijn gewoon een 
rechts land.' Lucas Reijnders benadrukt dat 
de macht van Groenlinks niet alleen bij 
kabinetsformaties van belang is. 'Groen
Links wordt ook nu al geconfronteerd met 
de machtsvraag. De partijpolitieke constel
latie nu, met een paars kabinet, betekent 
dat Groenlinks bij een meerderheid hoort 
die de smalle marges kan benutten en tegen 
het kabinet op het punt milieu in gaat om zo 
het beleid groener maakt. Ik zou het nu zeer 
betreurenswaardig vinden wanneer de 
koers richting oude getuigenispartij weer 
wordt ingeslagen.' 

dingen uit. Zo werkt het immuunsysteem 
ook. Dat wat het beste past wordt aange
maakt. Maar dat betekent wel dat je moet 
durven selecteren. Dat kan alleen maar als 
je bepaalde waarden hebt en daarvoor je 
nek uitsteekt. Dus ik zeg, maak nou maar 
duidelijk waarvoor je staat. Dat is wat 
anders dan getuigen. Dan houd je de waar
de puur. Ik vind manoeuvreren en schippe
ren in de praktijk interessanter.' 

UNIEK GROEN 
We stappen af van de macht en vragen onze 

betrokkenen wat de politiek-inhoudelijke 
betekenis van Groenlinks is. Mag Groen
Links een vijfde - misschien een groene -
stroming genoemd worden, uniek in het 
Nederlandse politieke landschap, of beli-

Lucas Reijnders, hoogleraar milieukunde aan de Universiteit van Amsterdam: 
'De opncht1ng van GroenLinks beoordeelde 1k in 1989 positief Bu de verkiezingen in 1994 heb ik 
D66 nog een keer de kans gegeven. Het was zeer de vraag of GroenLinks in de regering zou 
komen en het was wel waarschijnlijk dat D66 er in zou komen. Ik hoopte dat ze van de eerste 
keer hadden geleerd.' 
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De politicoloog Van Gunsteren, het is zijn 
vak, benadert de kwestie van de macht nog 
wat fundamenteler. Volgens hem kampt de 
politiek met een groot probleem, namelijk 
het groeiende gebrek aan kennis over de 
samenleving. Die wordt steeds heteroge
ner. Toch houden we vast aan de fictie dat 
de overheid en politiek de wereld kennen 
en dus beleid kunnen maken. En dat de 
wereld verandert als we het beleid ten 
uitvoer brengen. 'Ik denk dat we in de 
politiek veel experimenteler te werk moe
ten gaan. We moeten meer doen via varië
teit en selectie. Je probeert verschillende 

chaamt ze vooral een radicale variant van 
PvdA en D66? Lucas Reijnders voelt nog het 
meeste voor de gedachte van een aparte 
(groene) stroming: 'Het groene gedachten
goed is natuurlijk een ideologische nieuw
komer. Het stelt het ideologische stand
punt dat economische groei goed is, wat in 
alle partijen zit, ter discussie. Groenlinks is 
door dit vrij fundamentele meningsverschil 
geen radicale afgeleide van PvdA en D66, 
hoewel binnen de PvdA ook niet iedereen 
hier hetzelfde over denkt. Kal ma (de direc
teur van de Wiardi Beekman Stichting, het 
wetenschappelijk bureau van de PvdA;MvPI 
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KV) vindt wat anders dan bijvoorbeeld het 
Kamerlid Riek van der Ploeg. Maar als je 
naar de hoofdstroom in de PvdA kijkt, dan 
is er waarschijnlijk niet veel steun voor de 
gedachte dat economische groei eigenlijk 
de hoofdoorzaak is van het milieupro
bleem. Op het punt van het traditioneel 
progressieve gedachtengoed, over de orga
nisatie van de samenleving is Groenlinks 
wel een radicale afgeleide van de PvdA 
Hoewel ik het gevaar zie dat partijen kun
nen verkeren in een vrij regenteske politie
ke klasse, zie ik niet zo veel in het perspec
tief van een actiepartij. Partijen zijn organi
satie die brede afwegingen moeten maken. 
Zo'n partij is Groenlinks is ook, dus daarin 
onderscheidt men zich niet.' 
Kysia Hekster: 'Groenlinks geeft als enige 
consequent aandacht aan milieuproble
men. Ik heb het gevoel dat veel mensen 
Groenlinks nog steeds zien als een radicale 
vorm van een linkse partij en dat die zelf
standige identiteit er niet altijd even sterk 
uit komt. Groenlinks zou een zelfstandige 
politieke stroming moeten willen zijn. Jezelf 
marginaliseren tot een luis in de pels, dat is 
iets voor andere groepen in de samenle
ving. Dat lijkt mij bij uitstek niet de taak van 
een politieke partij. Het probleem is echter 
dat Groenlinks nog niet een eenheid is.' 
Ledewijk de Waal tekent ons een twee
stromen-landschap voor: 'Er is een vrij 
grote liberale stroom met links- en rechts
liberalen en een linkse stroming met varian
ten. Groenlinks is niet echt een stroming, 
meer een afgeleide. Er zijn twee hoofdtalen 
met dialecten, zou je kunnen zeggen. Ik 
denk dat Groenlinks een dialect blijft. Die 
worden ook erkend in Europa, je kan een 
mooi en nette functie hebben. Een invloed
rijke stroming worden in de Nederlandse 
verhoudingen, dat geloof ik niet. We zijn 
een buitengewoon gematigd volk, we zijn 
van nature tot het midden en tot coalities 
geneigd.' Volgens de Waal moet Groen
Links ook niet exclusief kiezen voor het 
milieu. 'Vanuit de vakbeweging gerede
neerd is datgeen aantrekkelijke optie. Maar 
ook anderszins geloof ik niet dat dat in 
Nederland een blijvende stroming zou op
leveren. Ik heb het idee dat in bijvoorbeeld 
de Duitse politieke verhoudingen veel 
meer radicaliteit zit dan in de Nederlandse, 
zowel naar links als naar rechts. Wij hebben 
zo'n geweldige traditie van coalities en 
compromissen, dat is echt ongelooflijk. Dat 
speelt ook in de overlegeconomie. Als de 
Duitse vakbeweging kijkt naar de wijze 
waarop wij hier in Nederland met elkaar 
omgaan, dan staan die met verbazing te 
kijken. Wij hebben zo'n haast merkwaar
dige afkeer van extremen, dat ik me nauwe
lijks kan voorstellen dat je hier langdurig 
een partij zou hebben die zich radicaal op 



één issue profileert. Ik kan het niet goed 
verklaren maar ik zou zeggen dat het cultu
reel bepaald is dat dat onwaarschijnlijk is.' 
'Het ontbreekt Groenlinks nog aan een 
dynamisch beginsel', begint Herman van 
Gunsteren als we hem vragen naar de 
ideologische betekenis van Groenlinks', 
waar mensen bij kunnen aansluiten. Groen
Links dreigt al snel conservatief te worden. 
"Groen" is toch het behoud van wat er is. 
En verder liggen op het ogenblik ideolo
gisch en praktisch elementen van recht
vaardige verdeling en verzorgings
arrangementen onder vuur. Men wil geen 
gelijkheid, men wil verschil tussen mensen 
waardoor je dynamiek krijgt. Dan valt een 
aantal mensen buiten de boot. Ik zou nooit 
uitsluitend gaan zitten op het vertegen
woordigen van mensen die uitgesloten zijn. 
Uitgeslotenen zijn niet gecategoriseerd. 
Uitsluiting is er altijd. Dat doe je in elke 
ordening. Ik zou eerder praten over moda
liteiten van uit- en insluiting dan over het 
wegnemen van uitsluiting, behalve in geval
len waarbij wordtgedaan als of mensen niet 
bestaan. Ik vind Groenlinks wel apart. Er is 
sprake van heel duidelijke waarden. Ook 
anders dan bij andere partijen. Bij D66 ligt 
meer nadruk op individuele keuze en de 
PvdA begrijp ik niet helemaal op het ogen
blik. De PvdA blijft toch een heel burgerlij
ke partij. Die willen de burgerlijke samen
leving minus haar gebreken.' 
Hij vervolgt: 'Er zijn eigenlijk op dit moment 
twee dynamische beginselen in de running: 
de markt en het nationalisme. Ik vind beiden 
niks. Mij zou het een lief ding waard zijn 
wanneer in de sfeer van civiele samenlevin
gen, maatschappelijke organisaties, daar 
waar burgers vrijwillig verbanden aangaan 
en dingen proberen op te lossen, ook iets 
van een dynamisch beginsel geformuleerd 
zou kunnen worden. Het milieuthema als 
dynamiserend beginsel? Daar geloof ik niet 
in. Het is wat antropologisch, maar ik vind 
de discussies over de natuur, over een 
beter leven in een ecologisch verantwoor
de samenleving eigenlijk een afspiegeling 
van menselijke verlangens.' Welk dyna
misch beginsel GroenLinks speciaal in het 
vaandel zou kunnen voeren, weet van Gun
steren niet. 

VERKIEZINGSDEBÄCLE 
Groenlinks is geen unieke stroming, maar ze 

heeft op bepaalde onderwerpen wel een 
eigen verhaal en een apart geluid, zo vatten 
we de opvattingen van onze betrokkenen 
even samen. Al met al lijkt het erop dat 
Groenlinks de afgelopen jaren aan politiek 
gewicht heeft gewonnen. Waarom slaagt 
GroenLinks er tot nu toe niet in die ge
wichtstoename te verzilveren? Wat moet 
GroenLinks denken van het verkiezingsde-

bäcle van 1994, toen onder leiding van lna 
Brouwer en Mohammed Rabbae een mage
re vijf zetels werden gescoord? Heeft de 
nieuwe politieke koers dan niet gewerkt? 
Ledewijk de Waal blijkt zèlf een van de 
veroorzakers van het vertrek van Brouwer, 
want hij heeft niet op Groenlinks gestemd: 
'Ik heb me wel verwonderd over het gerin
ge aantal zetels. Ik dacht dat ze het publici
tair redelijk goed gedaan hadden. Ik denk 
dat voor veel mensen uiteindelijk, ondanks 
hun sympathie voor Groenlinks, die ik zelf 
in zekere mate ook heb, de machtsfactor in 
het stemhokje doorslaggevend is geweest. 
Het dóet er ook toe of de PvdA wel of niet 
in het kabinet komt. Dat maakt voor ons 
wezenlijk uit. Als ik in mijn eigen kennissen
kring kijk, daarin zitten veel potentiële 

milieu.' Het beeld doemt weer op dat 
Groenlinks tot in lengten van dagen ver
oordeeld is tot de marge. Inhoudelijk zal zij 
altijd toch vooral de radicale variant blijven 
van D66 en PvdA. Deze partijen hebben 
bovendien het voordeel boven Groenlinks 
al te participeren in de macht. Hoe hard 
Groenlinks ook roept dat zij dat ook wel 
zou willen, die achterstand kan nooit onge
daan gemaakt worden. 
Lucas Reijnders kijkt ons een beetje 
schaamtevol aan, als we hem vragen wat hij 
gestemd heeft in 1994. 'Ik heb D66 nog een 
keer de kans gegeven. Het was zeer de 
vraag of Groenlinks in de regering zou 
komen en het was wel waarschijnlijk dat 
D66 erin zou komen. Ik hoopte dat ze van 
de eerste keer hadden geleerd. Wat ook 

Kysia Hekster, voormalig voorzitter van Landelijke Studentenvakbond: 
'Ik kon me voorstellen dot de operotle-Rottenberg, waarbij deskundigen uitgenodigd worden om 
mee te discussiëren over PvdA-bele1d en standpunten, een bedreiging 1s voor GroenLinks. Het is 

niet genoeg wonneer je Po ui Rosenmöller of en toe op TV ziet. Je kon vinden van die PvdA
debatten wat je er van v1ndt, maar ze zun er wel.' 

Groenlinks-stemmers, dan zeggen die 
ook: 'Het doet er toch erg veel toe'. Zo'n 
sfeer wordt natuurlijk ook opgebouwd in 
een campagne. Dan geef je nietgauw je stem 
aan een kleine partij.' 
Lucas Reijnders: 'Een probleem voor 
Groenlinks is dat in Nederland hoofd
stroompartijen en ook partijen ter rechter
zijde toegankelijk zijn geweest voor licht
groene gedachten. Dat verklaart naar mijn 
smaak dat Groenlinks een stuk kleiner is 
dan je zou verwachten op basis van de 
organisatiegraad van natuur- en milieuorga
nisaties en de publieke belangstelling voor 

speelde- voor mij persoonlijk maakte het 
niet veel uit-was de keuze van de lijsttrek
kers van Groenlinks. Ik vond die niet erg 
gelukkig gezien het profiel dat ik zou willen 
hebben. Dat heeft, zo heb ik begrepen, ook 
een deel van de mensen afgestoten. Die 
dachten: daar komen de oude gedachten 
weer terug. Aan het pleidooi voor deelna
me aan een progressief kabinet in de cam
pagne heeft het zeker niet gelegen. Groen
Links had er een vitaal onderdeel van uitge
maakt. Dat perspectief hoeft voor de toe
komst niet weg te zijn.' 
Herman van Gunsteren: 'Ik vond dat in de 
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campagne helder is neergezet dat Groen
Links een machtsfactor wilde zijn. Ik vind 
het belangrijk daarbij te blijven staan voor 
een aantal kernwaarden die mij aanspreken. 
Met de precieze uitwerking, en vooral de 
zekerheid waarmee gesteld wordt dat die 
ook werken, ben ik het vaak niet eens. Dat 
vind ik voor me zelf niet zo'n probleem. Of 
mensen voldoende blijven staan voor de 
kernwaarden, lezen mensen aan kleine din
gen af. Voor mij was de ommezwaai van 
Rabbae ten aanzien van de Duivelsverzen, 
dat is een 'kern-iets' voor hem, een mo
ment waarop ik begon te twijfelen. Dat ging 
te makkelijk. Mensen kunnen daaruit afle
zen, hé, alles kan om.' 
In het gesprek met Ladewijk de Waal komt 
scherp naar voren hoe slim aartsvijand 

dan wat er nou uit dat kabinetsberaad 
komt. Maar ik koop eerlijk gezegd meer 
voor de invloed die van de PvdA uitgaat. Als 
de marktdenkers binnen de PvdA de over
hand krijgen, zeg maar de lijn-Van-der
Ploeg, dan wordt het anders. Dan wordt 
GroenLinks groter.' Speelt voor de Waal in 
het stemhokje ook het milieu een rol? 
'jazeker, zelfs een belangrijke rol. Ik heb 
eerlijk gezegd nooit illusies gehad over het 
groene gehalte van D66. Het verbaast mij 
dat dat bij Lucas Reijnders, die er zoveel 
meervan weetdan ik, wel hetgeval is. Ik heb 
dat toch voornamelijk als een liberale partij 
gezien, die een hele sterke rol geeft aan de 
markt als puntje bij paaltje komt. Wat mij 
betreftzijn er maartwee partijen die op een 
redelijke manier nog nadenken over het 

Herman van Gunsteren, politiek wetenschapper aan de Universiteit van Leiden: 
'Het ontbreekt GroenLinks aan een dynamisch beginsel waar mensen bij kunnen aansluiten. 
GroenLinks dreigt al snel conservotief te worden. 'Groen' Is toch het behoud van wat er Is. Ik vind 
GroenLinks wel opart Er is sprake van heel duidelijke waarden. In het milieuthema als 
dynamlserend beginsel geloof 1k niet Welk beg1nsel dat wel zou kunnen zijn, weet Ik n1et' 
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PvdA opereert: 'Men doet dat listig. Over 
de WAO is er een grote clash tussen 
vakbeweging en PvdA geweest, maar tegen 
de verkiezingstijd zag je Kok weer naar ons 
toebewegen. Hij haalt Karin Adelmund 
over om op een hoge plek van de lijst te 
gaan staan, Ruud Vreeman zit in de Kamer
fractie en dat maakt in de praktijk van het 
vakbondswerk ook uit. Daarmee hebben 
wij toegang tot mensen in en om het kabi
net en bewindspersonenoverleg die anders 
niet zouden hebben. Waarmee je dus in
vloed uitoefent. Natuurlijk, de opvattingen 
van Groenlinks zijn een stuk sympathieker 

milieu. Daarbij speelt dat Ferd Crone, die 
nu in de PvdA-fractie zit, ook uit de 
vakbeweging komt. Ik heb niet het idee dat 
het milieu daar in verkeerde handen is. Als 
deze omliggende factoren er niet zouden 
spelen, de aanwezigheid van Pronk, Vree
man, Adelmund, Crone dan ligt het mis
schien toch anders. Als de vakbandsvleugel 
wordt geamputeerd het ministerie van 
Ontwikkelingssamenwerking opgeheven 
wordt en het marktdenken van Van der 
Ploeg de overhand zou krijgen, dan stem ik 
niet meer op de PvdA. (Lachend:) Maar dat 
is wel een heel somber scenario.' 
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Hoe somber scenario's ook mogen zijn, 
intussen lijkt de hoop gevestigd op Paul 
Rosenmöller. Wat hem betreft zijn de com
mentaren zonder uitzonderingen lovend. 
Lucas Reijnders: 'Ik vind dat Paul Rosen
möller het heel goed doet. Hij is een groot 
politiek talent. Daar moet Groenlinks zui
nig op zijn.' Herman van Gunsteren: 'Ik vind 
het belangrijk hoe mensen zich in moeilijke 
situaties opstellen. Wat betreft doet Paul 
Rosenmöller het goed. Hij praat vanuit 
ervaring. Ik vertrouw hem wel. De kans dat 
ik de volgende keer Groenlinks stem, is 
daarmee toegenomen.' Kysia Hekster: 'Ik 
vind dat Paul Rosenmöller heel helder 
praat. Dat is op zich al een grote verdienste. 
Ik zie hem duidelijk een hoofdrol spelen 
binnen Groenlinks. Het is heel herkenbaar. 
Dat moet ook in dit mediatijdperk.' 

BV ROSENMÖLLER 
Dat vindt ook Lodewijk de Waal: 'Paul heeft 

een open manier van discussiëren. Eigenlijk 
heel gewoon. De kijker die naar de televisie 
zit te kijken, heeft iets van: dat vind ik nou 
ook. Wat hij zegt, klinkt heel eenvoudig, 
maar het is ontzettend moeilijk. Zie Heer
ma. Aan de andere kant is Groenlinks ook 
beetje de BV Rosenmöller. Die indruk krijg 
je van buiten. Op zich is dat niet erg. Wij 
hebben Johan Stekelenburg, hij is ons boeg
beeld, maar met veel mensen en een heel 
apparaat erachter. Ik weet niet hoe dat bij 
Groenlinks is.' 
Lodewijk de Waal gelooft wat betreft nog 
steeds in het onderhouden van goede ver
bindingen met bewegingen. 'Ik weet niet 
hoe goed Groenlinks in de milieubeweging 
zit, maar ik zou zelf, als ik in die partij zat, 
daar ontzettend goed op letten. Maar ook 
dat je op allerlei plekken zit. Dat was na
tuurlijk toch de kracht van de CPN. Die 
zaten overal. En verzonnen overigens tot 
gek worden aan toe allerlei strategieën. Dat 
was extreem. Maar het is wel van groot 
belang dat je clubs hebt binnen Groenlinks 
van mensen die zich bijvoorbeeld bezig 
houden met sociaal-economische vraag
stukken en die in de praktijk staan. Zoals in 
de PvdA gebeurt. Daar zitten vakbondsle
den, districtsbestuurders en PvdA regelma
tig rond de tafel. Ik weet niet of Groenlinks 
dat doet. Ik heb er nog nooit van gehoord.' 
Kysia Hekster ziet het gevaar uit een ande
re hoek komen. 'Ik kan me voorstellen dat 
de operatie-Rotten berg, waarbij deskundi
gen uitgenodigd worden om mee te discus
siëren over PvdA-beleid en standpunten 
een bedreiging is voor Groenlinks. Binnen 
de LSVb richt men zich bijvoorbeeld sterk 
op de PvdA. Bij een partij die een onder
wijsminister levert en waar beweging in zit 
is het belangrijk om je te laten horen. Het is 
niet genoeg wanneer je Pa ui Rosenmöller af 



en toe op TV ziet. Je kan vinden van die 
PvdA-debatten wat je er van vindt, maar ze 
zijn er wel. Ze zijn op universiteiten, op 
Hogescholen, ze zijn aanwezig. Groenlinks 
is daar onzichtbaar.' 
De Waal moet ook toegeven dat het leggen 
van verbindingen voor Groenlinks niet al
tijd even makkelijk is. 'Wij hebben voldoen
de aanspreekpunten binnen de PvdA, dus 
oriënteer je je vrij automatisch op de PvdA 
We denken snel: met Groenlinks zit het 
wel goed. Het blijft voor die partij dus 
lastig.' 
Missen ze eigenlijk iets? Bij Groenlinks of 
überhaupt in het politieke bedrijf, iets dat 
Groenlinks zou moeten verwoorden, wat 
ze over de streep zou kunnen trekken? 
Herman van Gunsteren: 'Van die bezuini
gingen snap ik niks in een tijd waar geld nou 
niet het hoofdprobleem is. Ik zou zeggen 
Nederland heeft zich gespecialiseerd in 
verzorgingsarrangementen. Ze zien het al
leen maar als een last, maar je het moet zien 
als een asset. Dat dat niet gebeurt, vind ik 
buitengewoon stom.' 
Ledewijk de Waal heeft hier- zo lijkt- op 
zitten wachten. Met stemverheffing: 'Ik er
ger me rot aan de terreur van de macro
economen. Kijk naar de SER: alle spraak
makende mensen zijn economen en alle 
economen binnen de PvdA, VVD en D66 
zijn rechtse economen. Elk debat wordt 
teruggebracht tot een rekensom. Groen
Links zou een rol kunnen spelen om de 
humaniora te laten klinken in de politiek. 
Iemand als Schuyt zou daar goed in kunnen 
opereren. Ik moet toegeven, wij doen ook 
mee aan de rekensommen. Wij kunnen 
haast niet meer zeggen: 'Het moet omdat 
het moet'. Bij kinderopvang benadrukken 
we zelf ook dat de werkgevers een nadruk
kelijk voordeel hebben van een of andere 
maatregel. Op sommige terreinen zou 
Groenlinks wel meer mogen polariseren. 
Gewoon zeggen dat je sommige dingen niet 
accepteert, omdat ze lelijk zijn. Ik kwam 
laatst terug van een nogal onthutsende reis 
uit Guatemala. Ik kom thuis en zet NOVA 
aan. Ik hoor Van Mierlo beweren dat we 
inzake het buitenlands beleid meer op ons 
eigen belang moeten gaan letten. Dat is toch 
geschift. Wij zijn één van de rijkste landen 
ter wereld. Uitgerekend dat land gaat be
weren dat ze meer aan het eigen belang 
moetgaan denken. Datdoen we al vierhon
derd jaar en daarom zijn we zo rijk gewor
den. Dat is een schandelijke en lelijke rede
nering.' Maar tegelijk moet De Waal toege
ven dat Groenlinks dan terug valt op een 
oude gewetensfunctie. 'Je blijft er wel klein 
mee. Je wordt er geen regeringspartij mee.' 
Lucas Reijnders schat de toekomst wat 
rooskleuriger in. 'Als je kijkt naar de milieu
prestaties van dit kabinet, dan kom je niet 

zoveel verder dan paars gepruts. Er is 
weliswaar wat tegengas uit de Tweede 
Kamer, maar D66 is heel flets. Dat kan de 
electorale perspectieven van Groenlinks 
verbeteren. Maar pas als je deel kan uitma
ken van een 'winning coalition', dan pas 
komt echt en doorbraak. De kans dat ik 
volgende keer op Groenlinks stem, is vrij 
groot. De tijd die men heeft kunnen win
nen door technische verbeteringen is nu 
voorbij. Partijen moeten een duidelijk keu
ze maken of men door wil gaan met de 
economische groei ten kost van het milieu 
of niet. Dat gaat bij mij prevaleren boven de 
machtsvraag die er altijd is.' 

GEEN MACHTSFACTOR 
Het oordeel van onze 'betrokkenen' over vijf 

jaar Groenlinks is over het algemeen mild. 
Goede partij, aardige standpunten, uitste
kende en sympathieke fractievoorzitter. 
Jammer dat er niet meer zetels inzitten. 
Maar tussen de regels klinkt minder aange
name boodschap door: eigenlijk daet Groen
Links er niet zoveel toe. De partij moest haast 
wel ontstaan in 1989 en na vijf jaar is 
Groenlinks vooral Paul Rosenmöller ge
worden. Hij doet het goed, daar in Den 
Haag. Voor de rest is Groenlinks zoveel 
niét. 
Geen machtsfactor van betekenis. De in
vloed die Groenlinks weet uit te oefenen, 
is daarvoor tezeer afhankelijk van enkele 
personen (alweer: Paul Rosenmöller) en 
teveel afhankelijk van de omstandigheden 
(min of meer toevallige samenstelling van 
het parlement, dat leuke coalities mogelijk 
maakt; een D66 dat zijn milieuclaim onvol
doende bewaakt etc.) 
In de milieubeweging, de vakbeweging en de 
studentenbeweging, kortom op plaatsen 
waar doorgaans de nieuwe gedachten en 
opvattingen worden geboren, blijkt Groen
Links vooral afwezig en bestaan er niet die 
organische verbanden die bijvoorbeeld de 
PvdA nog wel heeft. Juist voor een partij als 
Groenlinks die buiten de macht staat, is dat 
een extra handicap. Interessante bijdragen 
van Groenlinkse huize aan het politiek
intellectuele debat in Nederland zijn nau
welijks te vinden, laat staan dat zij het debat 
weet te initiëren. 
Voor 1998 ligt er politiek-strategisch ge
zien een lastige klus: de PvdA zal dan ruim 
kunnen profiteren van het Kies-Kok- of 
Kies-de-minister-president-effect. Het is 
maar de vraag of een leuze 'Bolkestein 
eruit, Groenlinks erin' deze keer wèl suc
ces heeft. Het beklemtonen van de nood
zaak om deel te nemen aan de politieke 
macht is nooit een sterk punt voor klein
linkse partijen geweest en is Groenlinks 
totnutoe ook niet goed bekomen. De pro
gressieve machtsvorming komt er niet, 
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omdat PvdA en D66 dat niet willen en het 
blijven belijden van deze samenwerking is 
niet meer geloofwaardig. 
Het lijkt bovendien wat veel gevraagd de 
politieke spreidstand, die Groenlinks Am
sterdam in de vorige gemeenteraadsperio
de heeft uitgevoerd (meedoen in een paars 
college van PvdA, D66, VVD), op landelijk 
niveau te herhalen. 
In 1998 zal de zuigkracht van een PvdA die 
geregeerd heeft moeten worden gepa
reerd. Tegelijkertijd moet meegegeten 
worden uit de ruif van D66, wil sprake 
kunnen zijn van electorale winst van enige 
betekenis. Profileringspunt lijkt hier het 
milieu te wezen. Maar dat zal juist scherp en 
radicaal moeten worden ingezet, zoals Lu
cas Reijnders heeft verwoord en dat lijkt 
bepaald niet de overheersende oriëntatie 
van de partij. Gaat Groenlinks in 1998 een 
fundamentele anti-groeipartij worden zo
als de Groenen? Groenlinks zal overigens 
niet de enige zijn die op D66-stemmen aast: 
een overmoedige WD met een ronkende 
Bolkestein, een sociaal-geëngageerd CDA 
met frisse Frans Andriessen en een machts
beluste PvdA met Kok in warme krijtstreep 
staan op scherp om van Mierlo en zijn 
kornuiten flink te kortwieken. Voor alle 
partijen is vooral daar winst te behalen. 
Gokken op het Rosenmöller-effect lijkt 
bovendien erg riskant. Zelfs in de gewone 
opiniepeilingen, dus op het moment dat het 
campagnegeweld nog niet eens is losgebar
sten, komt Groenlinks niet verder dan een 
magere zeven zeteltjes. 
Los van de verkiezingsperikelen lijkt het 
grootste probleem voor Groenlinks het 
gebrek aan ideeën, zoals Paul Rosenmöller 
zelf ook al in diverse interviews heeft laten 
doorschemeren. Misschien zelfs een ge
brek aan een dynamisch beginsel, zoals 
Herman van Gunsteren dat verwoordde. 
Felix Rottenberg had dus wel een beetje 
gelijk toen hij op I oktober in een debat 
over progressieve samenwerking in De 
Balie te Amsterdam stelde: 'Groenlinks 
heeft geen intellectuele kwaliteit in huis.' 
Paul Rosenmöller heeft voldoende aange
toond dat hij goed uit de voeten kan binnen 
de smalle marges van het paarse parlemen
taire schaakspel. Ongetwijfeld weet hij ook 
smaakmakende intellectuelen in Nederland 
aan zich te binden om Groenlinks een 
scherper gezicht te geven. Dat is - bij 
onstentenis van een duidelijke machtsposi
tie- nog steeds de belangrijkste kurk waar 
Groenlinks politiek op moet drijven: 
Groenlinks als de politieke creatieveling, 
die keer op keer inbreekt bij de gevestigde 
orde. T 
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De ondraaglijke 
trivialiteiten van 
het marktdenken 
De pleidooien voor méér markt nemen sacrale vormen aan. Ook PvdA en Groenlinks 

zijn in de jaren negentig niet ontkomen aan de hegemonie van de marktmeesters en 

het paarse brood is ervan doordesemd. Maar als de voortekenen niet bedriegen, is de 

tijd rijp voor een tegenaanvai.WBS-directeur Paul Kalma deelde met'De 

wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit' al een linkse directe uit aanWimKok & 

partners, en ook roeren de intellectuelen zich weer. De Helling sprak met één van 

hen: Ewald Engelen, 32 jaar, voormalig bankemployé, die filosoof werd en een 

prachtig boek schreef. Een gesprek over het imperialisme van het neoklassieke 

paradigma. 

Henk Krijnen en Kees Vendrik 

Ewald Engelen, tegenwoordig verbonden 
aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de 
Universiteit van Amsterdam, zat er dage

lijks midden in, toen hij economische be

richtgeving bewerkte in dienst van de NMB 

Postbank in de beroemde, antroposofisch 

gebouwde, 'apenrots' in Amsterdam-Zuid
oost. De bergen economische data die zijn 

bureau passeerden, brachten hem regelma

tig in verwarring over de stelligheid waar
mee economen de arrangementen van de 

verzorgingsstaat als dé oorzaak van het 

werkloosheidsprobleem aanwijzen. Om 

vervolgens te pleiten voor afschaffing van 
het algemeen verbindend verklaren van 

CAO's en het wettelijke minimumloon, en 

vermindering van ontslagbescherming en 
sociale zekerheid. 

Het zijn overbekende voorstellen die onze 

sociaal-economische arena voortdurend 

beheersen. We zijn te duur, te sociaal, we 

hebben teveel vrije tijd, de verzorgingsstaat 

moet slanker dan slank, privatisering en 

deregulering zijn onontkoombaar; kortom, 

er zijn drastische maatregelen nodig. De 

rationaliteit daarvan is echter bepaald min
der eenduidig dan ze lijkt en daar is het 

Engelen om te doen in zijn boek. 'Hoe 

kunnen zulke ingrijpende maatregelen 
beargumenteerd worden met behulp van 
een theorie die zo model matig, zo abstract 

en, in vergelijking met de economische 

werkelijkheid, zo opmerkelijk eenvoudig 

is', zo schrijft hij in het voorwoord. 

NEOKLASSIEK 
Doelwit van Engelens kritiek vormt de zoge

heten neoklassieke economische theorie, 
die ruim een eeuw geleden door economen 

als Leon Walras en Alfred Marshall op de 

rails werd gezet en vandaag de dag de 

grondstof vormt voor het economisch be
leid zoals dat uitgestippeld wordt op het 

ministerie van Economische Zaken. 

Engelen: 'De neoklassieke theorie, die een

zijdig voortbouwt op de werken van de 
achttiende-, begin negentiende-eeuwse En

gelse klassieken als Adam Smith en David 

Ricardo, is tamelijk ongeschonden in de 

jaren negentig beland. Dit kon gebeuren 

dankzij een succesvolle immunisering van 

de eigen theorie voor sociaal-weten

schappelijke en politieke kritiek. De 
gevulgariseerde inzichten van het 
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neoklassieke denken vormen weer het 

fundament van het politieke marktdenken 
dat zo ongebreideld wortel heeft gescho

ten in de meest uiteenlopende sectoren en 

agenda's van de westerse samenleving. 

'Het misverstand begint al bij de interpre

tatie van Adam Smith. In 'The Wealth of 

Nations' uit 1776 wijst hij de markt aan als 

het meest efficinte allocatiemechanisme. 

Zolang iedereen maar ongestoord zijn ei

genbelang kan najagen, zal de markt- door 
de invisib/e hand gestuurd -voor maximale 

welvaart voor ons allen zorgen. Tot zover 

reikt veelal de kennis over Smith. Dat hij, 
net als Max Weber krap ISO jaar later, de 

economische sfeer als een sociaal systeem 

van wederkerige betrekkingen ziet, waarin 

'morele sentimenten' een belangrijke rol 
spelen, wordt door de neoklassieke econo

men eenvoudig over het hoofd gezien. 

'De reductie van het klassieke economi

sche denken krijgt haar beslag aan het eind 

van de vorige eeuw. In de Angelsaksische 

landen en op het Europese vasteland vond 

destijds binnen de sociale wetenschappen 

een zogenaamde methodenstrijd plaats. 
Enerzijds streefde men, naar het voorbeeld 



van de natuurwetenschappen, naar univer
sele causale wetmatigheden. Formalisering 
en mathematisering, die wetenschappelijke 
taal bij uitstek, lagen voor de hand. Dat 
proces werd opvallend genoeg in gang ge
zet door mathematici of ingenieurs. Rond 
1870 trekt een heel contingent van deze 
lieden de economische discipline binnen en 
veroorzaakt daar een ware mathematische 
revolutie. Datging niet zonder slag of stoot. 
Anderzijds was daar namelijk de Duits
georinteerde historische traditie, die veel 
meer waarde hechtte aan concrete histori
sche beschrijvingen. En die ervan uitging dat 
die beschrijvingen zelf ook contextueel 
bepaald waren. 
'De mathematici hadden weinig oog voor 
de sociale component in het denken van 
Smith en bouwden lustig voort aan hun 
eigen wereldbeeld. Zo is het bekende leer
stuk van de perfecte markt ontstaan, het 
hart van de neoklassieke theorie. Op deze 
markt volgen- zo luidt de gangbare opvat
ting - rationeel handelende economische 
subjecten hun eigenbelang. Zij trachten, 
zoa\s dat zo mooi heet, hun nut of winst te 

'oio. Angelo Goedemondt 

• 

maximaliseren. Als met deze houding 
ruilrelaties worden aangegaan, ontstaat 
een voor alle deelnemers optimale situatie. 
Geen enkel ander coördinatiemechanisme 
of economisch systeem kan daar tegenop. 
De markt is de 'natuurlijke' orde der dingen 
en elke ruilrelatie is in beginsel onproble
matisch, want aangegaan door vrije, 
onafhankelijke individuen. De politieke 
moraal: laat hen met rust en de economie 
komt vanzelf tot bloei.' 

KRITIEK 
'De economie wordt sindsdien hoofdzakelijk 

gezien als een systeem van min of meer 
perfecte markten, hoewel je op je klompen 
kan aanvoelen dat er van alles aan schort. 
De neoklassieke markt is een mythe die 
weinig met de realiteit heeft te maken. De 
aannames en voorwaarden hebben een bij
zonder hoog utopisch gehalte. Sociale con
texten, normen en waarden: ze bestaan 
eenvoudigweg niet! 
'Nee, de neoklassieke 'theorie' is geen ver
klarende theorie. Ze is vooral een 
mathematisch model. Je kunt namelijk niet 
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spreken van één markt of dé markt. Er zijn 
vele verschillende markten met evenveel 
verschillende figuraties van vragers en bie
ders. Als mathematisch model is het heel 
ingenieus opgezet, maar ook niet méér dan 
dat. De neoklassieke theorie lijdt in hevige 
mate aan wat in de wetenschapsfilosofie 
wel de 'epistemische dwaling' wordt ge
noemd. Dat wil zeggen dat de structuur van 
het model voor de structuur van de werke
lijkheid wordt gehouden. Toetsing wordt 
daarmee uiterst lastig. 
'Relevante factoren en omstandigheden 
worden gewoonweg buiten het model ge
houden. De voorwaardelijkheid van de 
neoklassieke theorie is daardoor in de loop 
der tijd sterk toegenomen. Het theoreti
sche, perfecte marktmodel is alleen nog 
geldig onder een aanzienlijke lijst van voor
waarden: het gaat dan onder meer om de 
premisse van volledige en kosteloze 
informatie, van volledig rationeel handelen
de individuen, van onbeperkte beslissing
smacht van individuele ondernemers en 
consumenten, van voldoende markten, van 
homogene produkten die tot in het onein-

I I 
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dige deelbaar zijn en ga zo maar door. De 
kloof tussen theorie en empirie is nagenoeg 
onoverbrugbaar geworden. Aan de gestel
de voorwaarden wordt in de werkelijkheid 
namelijk nooit of nooit tegelijkertijd vol
daan. 
'Illustratief voor het werkelijkheidsvreem
de karakter van de economische discipline 
is een onderzoek dat de Nederlandse eco
noom Arjo Klamerin de Verenigde Staten 
verrichtte. Toen economie-studenten van 
onder meer Yale en Harvard werd ge
vraagd of empirische kennis over de con
crete werking van economieën van belang 
was voor hun carrière, antwoorde 68 pro
cent met 'nee'. Klaarblijkelijk telt alleen 
mathematische inventiviteit, de rest is 
tijdrovende ballast.' 

HOMO ECONOMICUS 
Wat voor mensbeeld gaat schuil achter de 

neoklassieke economie? Zo'n tien jaar gele
den werd in Nederland de calculerende 
burger geïntroduceerd, de schrik van elke 
fiscus of uitkeringsinstantie. Deze uiterst 
moderne burger lijkt op de neoklassieke 
homo economicus, de nutsmaximaliserende 
mens, die rationeel handelend, kiezend en 
voorkeuren afwegend door het leven gaat, 
steeds op zoek naar het grootst mogelijke 
nut. Voor wie de perfecte markt de Alfa en 
de Omega van het bestaan is, speelt het 
leven zich af in de Hema en de Al di, op jacht 
naar het beste tegen de laagste prijs. Ook 
hier houdt het neoklassieke denken er een 
moeizame relatie met de empirie op na. 
Engelen: 'De rationele actor - hij is geen 
mens meer, we noemen hem dus actor -
bestaat niet, hoezeer de neoklassieke eco-

nomen dat ook zullen betreuren. Men stelt 
uitermate eenzijdig: mensen worden 
slechts gemotiveerd door één motief, 
nutsmaximalisatie. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen worden bewogen door vele motie
ven. Eigenbelang is er maar één van. Boven
dien: veel voorkeuren van mensen zijn niet 
zo expliciet en sommige afwegingen kun
nen in de praktijk helemaal niet worden 
gemaakt. Peren en appels zijn nog wel met 
elkaar te vergelijken, maar hoe staat het 
met kinderen en ijskasten, om maar wat te 
noemen? Mensen zijn doorgaans niet uit
sluitend uit op eigenbelang. Hun gedrag laat 
zich niet reduceren tot het streven naar 
nutsmaximalisatie. 
'Neoklassieke economen doen dat wèl. 
Overal 'ontdekken' zij maximalisatie, om 
het even waarvan: kinderen, BMW's, gods
dienstig heil, het maakt niet uit. Mensen 
willen eerder meer dan minder. Deze hy
pothese is ernstig bekritiseerd door 
gedragspsychologen. Zij werpen de neo
klassieke economen voor de voeten dat 
mensen slechts een beperkt aantal opties 
kunnen afwegen, omdat hun vermogen tot 
het opnemen en analyseren van informatie 
nu eenmaal beperkt is. Keuzes zijn dus in de 
regel sub-optimaal van karakter. In concre
te situaties maken mensen bevredigende 
keuzen die vaak verre van 'optimaal' zijn. 
'Sprekend over de homo economicus ge
bruikte Amartya Sen in een beroemd arti
kel uit 1977 de term rationol (oo/s. Daarmee 
gaf hij aan dat het neoklassieke mensbeeld 
uiterst mager is. Op de korte termijn dient 
de ideaaltypische homo economicus welis
waar zijn eigenbelang. Op de lange termijn 
echter zal deze immorele mens waar-
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schijnlijk grote problemen hebben om han
delspartners te vinden. Eigenbelang en sa
menwerking rijmen niet. Ter verklaring 
van sociale en economische samenwerking 
bepleit Sen dan ook een model waarin naast 
eigenbelang plaats is voor morele commit
ments.' 

SUCCES VAN EGOÏSTEN 
Blijft staan de vraag hoe bij zoveel kritiek op 

methodologie en inhoud de neoklassieke 
economie toch zo invloedrijk en succesvol 
heeft kunnen worden. Is daar een goede 
verklaring voor? 
Engelen:'Het gaat hier om een lastige kwes
tie. Het heeft te maken met een bepaald 
beeld van wat wetenschap is. Kwantificeer
baarheid, mathematiseerbaarheid en waar
devrijheid zijn breed aanvaarde natuurwe
tenschappelijke idealen. Evenals het zoeken 
naar tijdloze wetmatigheden. Verder speelt 
institutionalisering een belangrijke rol: de 
belangrijkste leerstoelen en de voornaam
ste tijdschriften zijn neoklassiek georiën
teerd. Financiering en status van onderzoek 
zijn afhankelijk van publikatie in dergelijke 
bladen. 
'Het heeft ook te maken met kliekvorming. 
Men spreekt een bepaalde taal en werkt 
binnen een bepaald paradigma. Op het 
moment dat er genoeg economen zijn die 
deze taal spreken, krijgt dat zijn eigen 'mo
mentum' wat de aantrekkingskracht ervan 
op studenten weer vergroot. Er is een 
klimaat ontstaan waarin wetenschappelijk
heid synoniem is geworden met hardheid 
en kwantificeerbaarheid. Kwalitatief on
derzoek staat gelijk aan zacht en vaag. So
ciologie wordt om die reden geminacht. 
Een neoklassieke econoom schreef eens 
vol trots dat hij bij lezing van het woord 
'sociologie' onherroepelijk afhaakte. Dat is 
van een onvoorstelbare eenzijdigheid, 
blindheid en geborneerdheid. In andere 
sociale wetenschappen bestaat een veel 
grotere methodologische veelvormigheid. 
'Er zijn interessante onderzoeken gedaan 
naar de deformatie of - vriendelijker ge
zegd- de socialisering van economen. Eco
nomie-studenten zijn eerder geneigd te 
denken aan hun eigenbelang, kennen min
der altrus me en meer egosme dan bijvoor
beeld antropologiestudenten. In een verge
lijkend eerlijkheidsonderzoek confron
teerde men aankomende studenten een 
semester lang met een drietal verschillende 
colleges. De eerste groep kreeg speltheo
rie, de tweede politieke economie van 
maostisch China en de derde een inleiding 
astronomie. De eerste groep bleek na af
loop aanmerkelijk minder hoog te scoren. 
Dat gold voor de andere groepen niet. Er is 
kennelijk sprake van een vormende invloed 
door de economische wetenschap, van 



socialisering. 

'Het perfecte marktmodel is 
alleen geldig onder 

'Een andere factor is dat politici behoefte 
hebben aan gedepolitiseerde criteria en 
informatie. Die worden pasklaar aangele
verd door de neoklassieke economie. Juist 
omdat dit model is doortrokken van ma
thematisering en kwantificering is het bij 
uitstekgeschikt om de ideologische angel te 
halen uit politieke keuzes. Wilt u meer dit, 
kies beleid A; wilt u meer dat, kies beleid B. 
Ook is van belang dat de neoklassieke 
economie werkt met een algemeen en ab
stract marktbegrip met allerlei positieve 
connotaties. Politici laten in debatten over 
en weer het begrip 'markt' vallen en denken 
daarbij dat ze over hetzelfde spreken. Men 
ziet vooral die connotaties: vrij, zonder 
dwang, moreel neutraal, transparant, effi
ciënt, vrijwillig. De politici weten vaak niet 
goed waarover ze spreken. Ze hebben niet 
door dat ze het op cruciale punten met 
elkaar oneens zijn. Het is opvallend dat men 
nooit in concrete termen over markten 
spreekt. Dé markt als de zwarte doos 
waarin ideologische verschillen zoek raken. 
'Er zijn echter zóveel markten en markt
vormen dat het begrip 'markteconomie' 
feitelijk verhullend is. Men kan beter spre
ken van een markteneconomie. Je kunt 
allerlei dimensies onderscheiden: 
eigendomsrechten, aantal participanten, 
soort goederen, controlemechanismen, 
toegangsdrempels etc. etc. Afhankelijk van 
de vraag hoe je een markt precies inricht, 
komt een bepaalde machtsverdeling tot 
stand. De keuze voor een bepaald soort 
markt is geen neutrale keuze. Zij heeft 
verdelingseffecten. Dat wordt in de politiek 
veelal niet onderkend, juist omdat men de 
debatten voert op een veel te hoog abstrac
tieniveau. Laat politici alsjeblieft eerst eens 
nadenken voor ze spreken over de markt! 
Laten ze zich eerst informeren!' 

HET BRITSE EXPERIMENT 
Dom of niet, politici hebben - opgezweept 

door neoliberale marktsentimenten - de 
afgelopen jaren wel aardig huisgehouden in 
het bureaucratisch-bestuurlijk complex dat 
verzorgingsstaat heet. Groot-Brittannië 
strekt daarbij vaak tot lichtend of afschrik
wekkend voorbeeld, al naar gelang de poli
tieke voorkeur. 
Engelen: 'We kunnen van het Britse expe
riment leren. Zonder grondige kennis van 
zaken en op basis van een mythisch begrip 
van de markt heeft men in geprobeerd een 
nieuwe sociaal-economische orde te creë
ren met zo min mogelijk overheidsinvloed. 
Duizenden overheidsbedrijven en organi
saties zijn onder Thatcher geprivatiseerd 
en verkocht. Dat blijkt nu allerlei perverse 
effecten met zich mee te brengen. 
'Zo zijn er peperdure monopolies ge-

een aanzienlijke lijst 
van voorwaarden die 
nooit allemaal 
vervuld worden' 

creëerd die nieuwe overheidsregulering 
noodzakelijk maakten. Op dit moment zijn 
er in het Verenigd Koninkrijk 4000 QUAN
GO's, quasi-autonomous non-governmenta/ 
organizations, semi-overheidsorganen, 
waar allerlei afgeschreven, met name 
conservatieve, politici op goedbetaalde 
posten worden gezet. Deze quango's be
schikken over een immense geld
hoeveelheid die vroeger onder beheer 
stond van de overheid. Ze vormen een 
stinkende poel van vriendjespolitiek, du
bieuze aanbestedingen en cliëntelisme. 
Want er is noch sprake van democratische 
controle, noch van een 'werkelijke' markt 
met consumentensoevereiniteit. Je kunt in 
dit verband spreken van een 'deregule
ringsparadox'. Vrije markt vereist hard 
centralisme. 
'Er is nog een tweede probleem, namelijk 
het wederzijdse wantrouwen dat de Britse 
samenleving is gaan beheersen. Er is een 
'vicieuze wantrouwensspiraal' in gang ge
zet. Het belang van vertrouwen voor het 
economisch functioneren kan niet genoeg 
benadrukt worden, zoals ook Fukuyama 
onlangs deed. De harde Britse liberalise
ringspolitiek is puur economisch gezien 
nogal onverstandig geweest. Zij heeft een 
neerwaartse spiraal van demotivatie, labie
le arbeidsrelaties, stakingen, reorganisaties 
en ontslagen gebracht. Strijd is duur, wan
trouwen kost geld. 
'De verhouding tussen arbeid en kapitaal 
hoeftgeen 'zero-sumrelatie' te zijn. Het kan 
wel degelijk een 'positive-sumrelatie' zijn. 
Zolang men maar inziet dat men op de lange 
termijn convergerende belangen heeft en 
dus gebaat is bij samenwerking. Als je mas
saal privatiseert en marktwerking introdu
ceert, gaat onherroepelijk het korte-ter
mijndenken prevaleren. Er zijn dan geen 
intermediaire organisaties meer die een 
fundament vormen voor een lange-termijn
benadering. Solidariteit komt niet uit de 
lucht vallen, maar moet gedragen worden 
door instituties. Vele instellingen in de 
Nederlandse verzorgingsstaat, inclusief de 
instanties van de overlegeconomie, belicha
men deze waarde. Daar kun je niet onge
straft marktwerking gaan invoeren, want 
dat perverteert het systeem: rechters die 
afgerekend worden op het aantal vonnis-
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sen, dat staat haaks op de waarde van een 
zuivere rechtsgang!' 
Engelen: 'Meer democratisch overleg in de 
economie leidt tot meer vertrouwen en 
bevordert de sociale cohesie. Waarschijn
lijk is dat ook economisch gezien niet 
onverstandig, in weerwil van het gangbare 
efficiëntiedenken. Er zouden meer 
mogelijkheden tot meebeslissen binnen 
bedrijven moeten komen. Niet over de 
plaats van de koffie-automaat, maar over 
betekenisvolle, strategische keuzes. Het is 
een vorm van democratische scholing, die 
mensen uitnodigt voorbij het enge eigen
belang te stappen, doordat ze gecon
fronteerd worden met verschillende ver
sies van dat eigenbelang, verwoord door 
verschillende mensen. Zo kan een breder 
perspectief ontstaan dat een bodem voor 
solidariteit vormt. Tegenstanders en 
zwartkijkers zien snel een democratie 
voor zich, waarin iedereen over alles moet 
meebeslissen. Dat kan niet, maar is ook 
niet nodig. Er zijn allerlei tussenvormen 
denkbaar. Democratische structuren en 
economische welvaart kunnen zeer goed 
samengaan. 

INSTITUTIONEEL TUINIEREN 
'Een vernieuwing van het bestaande eigen

domsrecht niet worden uitgesloten. Dit 
vergt echter een andere denkwijze van 
'links'. Het redistributieve paradigma is in 
ieder geval onvoldoende. Daar moet links 
niet in blijven hangen. Als linkse partijen 
dan ook nog het neoklassieke marktmodel 
accepteren, dan verliezen zij de kans om 
bloot te leggen waar het werkelijk om gaat: 
niet om het bereiken van een effiëntere 
orde, zoals neoliberalen beweren, maar 
om een verschuiving van macht. 
'Links moet mijns inziens aandringen op 
'institutioneel tuinieren'. Volmaakte op
lossingen bestaan alleen in handboeken. 
Omdat onze sociaal-economische werke
lijkheid uiterst complex is, zal er van over
heidswege meer ruimte geschapen moe
ten worden voor institutionele experi
menten. En daar behoren ook wel degelijk 
experimenten met marktvormen toe. Zo
lang links echter niets beters weet dan het 
neoliberale jargon na te bouwen, zal de 
markt blijven fungeren als haarlemmero
lie. Dat wil zeggen: alsof zij overal goed 
voor zou zijn. Met alle consequenties van
dien.' T 

Ewold Engelen; De mythe van de markt. 
Waarheid en leugen in de economie. Het 

Spinhuis, Amsterdam. 1995. ISBN 90-5589-

018-9. 



INTERVIEW MET FEL/X ROTTENBERG 

Buiten Den Haag begint 
de kramp te verdwijnen 
Jos van der Lans 

Begin februari congresseert de PvdA over de inhoudelijke koers voor de komende 

jaren. Zeker voor voorzitter Felix Rottenberg is dat een belangrijk congres, want dan 

wordt duidelijk of de sociaal-democratie in Nederland echt bereid is zich te 

vernieuwen. Soms lijkt het erop dat de PvdA zich daadwerkelijk aan het hervinden is, 

maar dan barst er weer een ouderwetse ruzie uit tussen Den Haag (Wallage) en 

Amsterdam (Rottenberg).Jos van der Lans ging bij Rottenberg op bezoek om los van al 

het geruzie eens te kijken hoever de ambitieuze hervormer nu eigenlijk is met het 

vernieuwen van zijn partij. 
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Zonder aarzeling wijst hij ze aan. Albeda, 
Wibaut, Schaper, Vliegen, Huismans, De 
Miranda. Het zijn beroemde voormannen 
van deSDAPen ze prijken op grote statige 
zwartwit-foto's die keurig op een rijtje de 
kamer van Felix Rottenberg op het PvdA
kantoor aan de Nicelaas Witsenkade in 
Amsterdam sieren. Rottenberg danst met 
zijn wijsvinger enthousiast over de glazen 
lijsten. 'Kijk, hier spreekt De Miranda in het 
Olympisch Stadion. Wist je dat De Miranda 
meer huizen heeft gebouwd dan Wibaut1' 
Nee, dat wist ik niet. 
Zoals ik me ook weinig kan herinneren van 
de formatie-Bos in 1913, waar hij even later 
over rept als in een sneltreinvaart de dra
matische momenten in de geschiedenis van 
de sociaal-democratie de revue passeren. 
Rottenberg schrikt van mijn glimlach, waar
in hij kennelijk wat meewarigheid be
speurt. 'Ik zie je kijken, maar dit is geen lesje 
hoor. Ik ben ontzettend met die geschiede
nis bezig. Daar leef ik van. Ik lees alles, al 
vanaf mijn vijftiende, ik heb een vader die 
mij wat dat betreft alle bronnen heeft 
gewezen. Dat is ook de reden waarom ik 
het volhoud, omdat het uiteindelijk, met 

alle ellende die bij dit baantje hoort, toch 
een hele eer is.' 

NIEUWE DAGERAAD 
De een noemt hem modieus, de ander be

wondert zijn enthousiasme, de derde 
houdt vol dat hij alleen maar wind ver
plaatst, de vierde ziet hem als motor van de 
veranderingen die langzaam maar zeker in 
de PvdA om zich heen grijpen. Sinds maart 
1993 is Felix Rottenberg voorzitter van de 
PvdA, de partij die volgend jaar vijftig 
wordt, maar al een geschiedenis van meer 
dan een eeuw achter de kiezen heeft. Drie 
jaar is Rottenberg samen met zijn kompaan 
Vreeman aan het sjorren, trekken en du
wen aan deze partij en nog steeds zijn de 
meningen over hem verdeeld. Wim Kok 
vindt hem onberekenbaar, Marcel van Dam 
ziet door zijn optreden langzaam maar 
zeker weer licht gloren voor de sociaal
democratie, Bart Tromp meent dat Rot
tenberg de partij-democratie om zeep 
helpt en een nieuwe oncontroleerbare eli
te aan de macht brengt. 
Maar wat vindt Rottenberg eigenlijk zelf? 
Hoe ver is hij met de partijvernieuwing, 
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waaraan hij in 1993 met veel bravoure is 
begonnen? Wat is er veranderd? Wat wa
ren de weerstanden? Ik leg Rottenberg 
deze vragen voor, precies in de week nadat 
een belangrijke hindernis is genomen in de 
voorbereiding van het jaarlijkse partijcon
gres, dat in februari 1996 in Zwolle wordt 
gehouden. Ongeveer 700 mensen hebben 
zich het eerste weekend van november in 
de Amsterdamse RAl gebogen over drie 
rapporten die het partijbestuur heeft laten 
schrijven. Een rapport getiteld 'De toekomst 
van de stad', een rapport 'De sociale staat van 
Nederland' geheten en het rapport 'De won
derbaarlijke terugkeer van de solidariteit' van 
WBS-directeur Kalma, waarin stevigwordt 
uitgehaald naar het primaat van financiën en 
de tucht van de markt, waar ook de PvdA 
zich schuldig aan maakt. 
Rottenberg is zeer in zijn nopjes met de 
discussie over deze drie rapporten tijdens 
deze 'congresconferentie'. Hij heeft einde
lijk de partij aan het werk gezien, zoals hij 
die voor ogen heeft: een open partij, een 
partij die hongerig is naar discussie, die 
open staat voor buitenstaanders en kritiek, 
die vrijmoedig is, problemen niet uit de weg 



gaat. In zijn eigen woorden: ·De kramp was 
er eindelijk een beetje uit.' 

VLIEGEN EN MEIJER 
Rottenberg gelooft heilig dat de PvdA eigen

lijk geen keuze heeft. De moderne tijd kan 
niet genegeerd worden. Maar vaak heeft hij 
er een hard hoofd in. Hij spreekt voortdu
rend van 'vallen en opstaan', 'duwen en 
trekken', 'perioden van grote tegenwer
king en Haagse tegenwind', maar ondanks 
aanvaringen als die met Wallage is hij ervan 
overtuigd dat er inmiddels schot in de zaak 
is gekomen. Dat moest ook wel, want toen 
hij vlak na de WAO-crisis in 1992 samen 
met Ruud Vreeman als voorzitter aantrad, 
zat de zaak muurvast. Het PvdA-radicalis
me uit de jaren zeventig, met alle stok
paardjes en correcte denkbeelden van
dien, was op dat moment helemaal in zich
zelf vastgedraaid. 
Rottenberg legt uit, terwijl zijn ogen nog 
een keer het portret van Vliegen opzoeken. 
'Nog even terug naar die foto met Vliegen. 
Waarom vind ik Vliegen nu zo interessant? 
Vliegen was een leerling-typograaf, volledig 
autodidact, die uitgroeide tot de absolute 
leider van de rechts-reformistische bewe
ging binnen de SDAP, door de leerschool 
van de werkelijkheid zie je in dat leven een 

row· Angelo Goedemondt 

enorme ontradicalisering, zonder dat het 
in opportunisme overgaat. Dat fascineert 
me enorm. 
'Datzelfde zie je ook bij iemand als Wim 
Meijer (oud-fractievoorzitter en thans pre
sident-commissaris van de Rabobank;Jvdl), 
waar ik ontzettend veel van heb geleerd. 
Dat is een zoon van een landarbeider, in 
zekere zin ook een autodidact, loopt voor
op in de vernieuwingsbeweging van Nieuw 
Links, maar wordt al heel snel realist. Hij is 
eigenlijk vanaf 1977 gaan ageren tegen het 
volstrekt doorgeschoten links-radicalisme 
in de PvdA. Hij heeft mij in die jaren daar 
vele verwijten over gemaakt, maar me toen 
als 20-jarige ook bij de hand genomen en 
me daar voortdurend mee geconfronteerd. 
Meijer is echter vastgelopen in de onbe
weeglijkheid van de partij in de jaren tachtig. 
Toen is de kramp erin gekomen waaruit we 
nog steeds niet helemaal los zijn gekomen. 
'En dat heeft veel met Den Uyl te maken. 
Die was in zijn laatste jaren eigenlijk niet 
meer te prikkelen tot een scherpe analyse 
van de tekortkomingen van de sociaal-de
mocratie. Eigenlijk was hij gefixeerd op dat 
ene streven: morgen moeten wij aan de 
bak. Hij heeft mede bevorderd dat het 
echte debat over sociale zekerheid, dat de 
PvdA nu pas en noodgedwongen begint te 

voeren, niet toen al gevoerd is. 
'En toen is er niks meer gebeurd. Ja, de 
partij is geïmplodeerd, zeven jaar na het 
kabinet-Den Uyl stappen alle prominente 
mensen, mensen als Van Dam, Meijer, één 
voor één op omdat ze met elkaar en onder 
leiding van Den Uyl niet een koers vinden 
waarvan ze zeggen: die is geloofwaardig, 
die is uitdagend en we durven te wachten 
want we komen over Lubbers heen. Inte
gendeel, men wist gewoon dat lukt niet. De 
PvdA was opzij gezet, de partij werd op dat 
moment steeds minder serieus genomen 
als een autonome partner in het proces van 
modernisering van Nederland. 
'Dat heeft ons zwaar opgebroken. De partij 
zat vast, hield vast aan haar gewoonten, 
sloot zichzelf op, en liet de wereld op de 
loop gaan. Dramatisch werd dat zichtbaar 
vanaf 1989, toen Kok voor het eerst alleen 
lijsttrekker was en zich het eerste verlies 
aandiende. Toen brak de dijk door. We 
gingen regeren in een slechte economische 
conjunctuur en toen moest de partij min of 
meer improviserend zich een weg banen 
door de europeanisering, de slechte poli
tieke verhoudingen met een dominant 
CDA, een harmonisatie van verzorgings
staten in Europa naar een lager niveau dan 
wij hier gewend waren. Daar wist men 
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'Den Uyl was in zijn laatste 
geen raad mee, men stond voortdurend 
met de rug tegen de muur, paniek, stress, 
ruzie, alles werd uit elkaar gespeeld, nie
mand was tevreden, feitelijk een proces van 
bijna onafwendbare desintegratie. 
'Eigenlijk was dat precies waar Wim Meijer 
mij al veel eerder voor waarschuwde. Hij 
zei het al eind jaren zeventig. Volgens hem 
waren toen al onze economische standpun
ten achterhaald, zetten we onszelf buiten
spel, omdat we geen verbinding hadden 
met het bedrijfsleven om daar op onze 
manier een agenda mee te formuleren. Dat 
is toch een gebrek aan realiteitszin, aan het 
vermogen om je voortdurend op je omge
ving te oriënteren.' 

FANTASTISCHE COMBINATIE 
'Wat ik kon, dat wist ik, was het in gang 

brengen van een fundamenteel ontwikke
lingsproces van de partij-organisatie, nieu
we dynamiek aanbrengen, nieuw elan, 
openheid voor inhoudelijke discussies en 
voor signalen van buiten. Daar stond ik 
voor, dat kon ik. Maar wat ik toen niet had 
was de dossierkennis en alle voetangels en 
klemmen die daar bij horen. Je hebt toch 
een paar jaar nodig om een aardig woordje 
Frans mee te spreken in dit circuit. Dat 
wordt altijd ontkend, maar je moet ge
woon de geschiedenis van de dossiers 
kennen, anders ben je binnen de kortste 
keren een partij-beheerder en mag je de 
Waddeneilanden doen. 
'Dat betekende dus bijscholen, maar nog 

GROENLINKS 

jaren eigenlijk niet 

meer te prikkelen tot 
een scherpe analyse 

van de tekort
komingen van de 

sociaal-democratie' 

belangrijker en hier komt Ruud Vreeman 
ook nadrukkelijk in beeld, is dat we vanaf 
het begin een beeld hadden waar we naar 
toe wilden. Dat hebben we consequent 
vastgehouden, tegen alle stemmingmakerij 
in. Onze vriendschap houdt ons wat dat 
betreft keurig op koers. Wat van groot 
belang is geweest, is de afspraak die wij bij 
mij thuis maakten, toen wij beiden kandi
daat waren. Toen zeiden we: dat trekken 
wij nooit alleen. Die WAO-crisis, waar 
Ruud overigens anders over dacht dan ik, 
dat is nog maar het begin van de ellende, er 
dreigt van alles mis te gaan. De PvdA heeft 
geen lijn meer, geen agenda en één manne
tje houdt zich in die chaos niet overeind, die 
wordt zo overvleugeld door een of andere 
groep. Voor ons was toen duidelijk dat de 
PvdA geen voorhoede-organisatie was wat 
betreft de kennis- en cultuur-strategie en 
wat wij wilden is dat de partij die positie 
weer moest gaan verwerven. 
'Daaruit vloeide voort wat voor type orga-

nisatie wij voor ogen hadden. Wij vinden 
dat een politieke organisatie van buiten 
naar binnen moet werken en niet van bin
nen naar buiten. We moesten dus de naar
binnen-gekeerdheid doorbreken. Dat heb
ben we heel langzaam gedaan, eerst impro
viserend, ombuigend, dan interveniërend. 
Dat hele proces rond de drie rapporten is 
daar een geslaagd sluitstuk van. 
'Er was nog iets waar Ruud en ik absoluut 
eensgezind over waren en waar we syste
matisch aan zijn blijven werken. En dat was 
de in deze kringen revolutionaire gedachte 
dat concurrentie op kwaliteit ook in een 
politieke partij een factor moet zijn. Dat 
het afgelopen zijn met die processen waar
bij plotseling iemand boven komt drijven, 
die zegt: weet je wat, ik word wel volks
gezondheidsspecialist. Management van 
kwaliteit is een levensvoorwaarde voor 
een moderne politieke partij, daar hebben 
Ruud en ik nooit veel met elkaar over 
hoeven praten. 
'Een politieke partij met de ambities van de 
PvdA is vergelijkbaar met een grote strate
gische onderneming in Nederland. Als je 
gaat kijken hoe daar mensen worden bin
nengehaald, opgeleid, bij-opgeleid, in wat 
voor leerprocessen die zitten, hoe er gekri
tiseerd en geëvalueerd wordt, wat voor 
teamwerk geleverd moet worden, dan zie 
je eigenlijk hoe verschrikkelijk ouderwets 
politieke partijen zijn. De sociaal-democra
tische PvdA-organisatie kun je zien als een 
commandostructuur, zeer hiërarchisch, 

'Ik vind dat Groenlinks 1n Nederland de denktank zou moeten zijn voor een radicale en consequente m1l1eupolit1ek. Zij moeten op het 
politieke niveau assembleren wat de lobby-organisaties aangeven, daar moeten ziJ politieke vormen aan geven en een agenda uithalen die 
zo goed is dat vnend en vijand zegt: Ja hoor, dat is echt Groenl1nks, ieder Jaar komen ze met zo,n agenda en dat is zo goed doordacht, 
slim afgewogen in de verhoudingen, met gevoel voor real1sme, maar toch radicaal, wat een kwalite1tl!l! Daar 1s nu niets van te merken. Met 
veel moeite en kantJe boord is ManJke Vos nog hoog op de lijst gezet en in de kamer gekomen, maar dat is natuurliJk onz1nnig. Vier van 
de v1jf Groenlinksers zouden brede milieu-experts moeten zijn. 
Wat je nu ziet, is dat Groenlinks op alle fronten haar juiste woordje wenst mee te spreken. Dat vind ik dus verkeerd. Dan kan je wel met 
Paul Rosenmöller, die zeer goed gebekt is, een electoraal golfje veroorzaken, maar ja dat is ook zo weer weg. Ze varen e1genl1jk toch 
vooral op de korte baan, puntje scoren 1n de media. Dat lijkt b1j Groenlinks alt1jd goed te gaan, maar als iedereen op de finish afstormt, 

dan bijten ze toch weer altijd in het zand, omdat ze niet een duidelijk lange-termijnplan hebben. 
Voor een consequente milieupartij is een ongelooflijke markt. Een partij die radicaal en redelijk is, pragmatisme n1et schuwt, maar wel 
voortdurend zaken init1eert, toptalent aan z1ch weet te binden, daar de hele organisatie op ncht en ook de sociale agenda en de 
internationale agenda in het teken van duurzaamheid en milieu zet Daar kiezen Jonge kiezers voor. Nu n1et, misschien kiezen ze even 
voor Rosenmöller, maar 1n het Sorgdrager-debat (over de gouden handdruk van Van RandwiJCk,jvdL) is toch duidelijk geworden dat-ie 
gewoon het spel speelt en niks meer, dat-ie qua agressiviteit niet te onderscheiden IS van die andere mannen daar. 
Er is structureel een aanhang van tussen de 6 en 9 zetels voor Groenlinks, maar nooit 15. Als je dat nou weet, ga je niet mee met al dat 
korte-baanwerk, ga je ook niet zeggen dat je mee wilt regeren, zoals Brouwer biJ de vonge verkiezingen deed. Dat is toch nog het Van
Agt-erult-de-CPN-enn-gedachtengoed, daar z1t n1ernand op te wachten. Wel zitten mensen te wachten op mensen die blijven gaan voor 
een consequente politiek, die de PvdA op duidelijke thema's systematisch opjaagt. Goede, felle en polemische argumenten, daar gaan 

mensen op af, die stemmen dan op Groenlinks, niet omdat ze in de regering moeten, maar omdat ze zulke sterke verhalen leveren dat 

de PvdA ze wel moet gaan uitvoeren. 
Ik ben er dus van overtuigd dat Groenlinks een deel van het electoraat van de PvdA kan adopteren als de vnjzinnigheld een factor IS, als 

je subtieler bent 1n je nuances en u1tblinkt door je kennis en voorop loopt Nu loopt ze voorop 1n dogma's en correctheden aan de ene 
kant en een soort pragmatiek aan de andere kant, waardoor ik dan niet meer weet wat het verschil is tussen Ferd Crone en MariJke Vos.' 
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zeer paternalistisch, zogenaamd gecontro
leerd vanuit de basis, maar dat leidt tot vele 
impasses. En we zitten nog midden in het 
proces om die commandostructuur om te 
vormen tot een open en tolerante organi
satie die ieder kenmerk van autoritair lei
derschap ver van zich af werpt. 
'Zo ver zijn we nog lang niet; er heerst nog 
steeds een sanctiecultuur in de top en de 
loyaliteitsvraag ligt nog steeds voorop de 
tong als iemand iets tegendraads roept. 
Dat is dus niet wat wij ons bij een open 
sociaal-democratische organisatie voor
stellen. Daar hoort ook niet die uitgete
kende carrière meer in, dat als je acht jaar 
kamerlid bent dat je dan dus burgemeester 
wordt of staatssecretaris of iets anders in 
het staatsapparaat. Ik vind dat iemand die 
de eer krijgt om volksvertegenwoordiger 
te zijn in Nederland, dat is iets fantastisch ... 
dat is een eindpunt.' 

OUDER DAN 48 
Voor een eindoordeel over het ingezette 

vernieuwingsproces is het nog te vroeg. 
Daar kan ik pas in 1998 iets zinnigs over 
zeggen, maar als tussenbalans zeg ik: we zijn 
op 40 procent. Ik heb ooit 37 punten in een 
schriftje opgeschreven, waarvan er twaalf 
zijn bereikt. Dat zijn allerlei verschillende 
punten, organisatorische, inhoudelijke, 
programmatische. Bij elkaar moet uiteinde
lijk het resultaat zijn dat als wij ermee 
stoppen, dat men zegt: ze hebben inder
daad een mentaliteitsombuiging tot stand 
gebracht. 
'Je kan wel een organisatieverandering tot 
stand brengen maar veel essentiëler is wat 
eronder ligt: is er een menta/iteitsombui
ging1 En ik heb het gevoel dat er langzaam 
iets begint te beklijven. Maar het vraagt wel 
een enorme volharding en een acceptatie 
van tegenslagen. Ik heb dit voorjaar een 
enorme inzinking gehad toen Bart Tromp 
uit de hoek kwam. Die aanval stond sym
bool, met alle respect overigens, voor 
mensen die al heellang actief zijn en die niet 
tegen onzekerheden kunnen. Die vanaf het 
moment dat er een onzekere fase aan
breekt, beginnen te roepen dat je er een 
rotzooi van maakt en dat je de democratie 
om zeep helpt. 
'Wij hebben bijvoorbeeld de hele werkwij
ze van het partijbestuur veranderd. Dat 
was al nodig, want zo'n apparaat is al snel 
een soort van koepelorganisatie van de 
Nederlandse badmintonverenigingen met 
IS beleidsmedewerkers fulltime in dienst 
die helemaal opgaan in de beslommeringen 
van het badmintonnen. Dan bouw je een 
fort. Momenteel werkt hier een groot 
aantal parttimers, mensen van universitei
ten die hier twee dagen per week werken, 
we hebben hier aio's, studenten, een groep 

van twintig jonge mensen. Die zitten hier 
niet naar onszelf te kijken, die kijken naar 
buiten. Daar doen we veel onderzoek mee. 
Ik heb van het begin af aan gezegd dat ik 
voortdurend interpretaties en gegevens wil 
krijgen van wat er aan de hand is, zowel 
buiten als binnen de partij. Dat is langzaam 
aan het groeien. 
'Daarom weten we nu ook meer van onze 
leden en van ons kader. Dat beeld is toch 
tamelijk schokkend, zoals blijkt uit een 
recent onderzoek onder congresafgevaar
digden. 70 Procent is ouder dan 48 jaar en 
man en al langer dan 6 jaar congresafgevaar
digde. Dat is dus wel een probleem. Ja, en 
daar hoor je Tromp niet over. 
'Met dat probleem zijn we bezig. Dan zeg
gen we niet: u bentgek en u moet weg. Maar 
we gaan het wel bespreken. Ik wil juist dat 
het congres van de PvdA het PvdA-parle
ment wordt. Maar dan moet het ook repre
sentatief zijn, dan moeten congresafgevaar
digden ook echt een functie hebben in het 
bij de discussie betrekken van leden en niet
leden. 
'In het kader van het ROSA-project zijn we 
in zeventig steden met een speciaal pro
gramma bezig. Daarvoor maken we nieuwe 
opleidingsprogramma's. We komen eens in 
de drie maanden bijeen met een hele groep 
van professionals, en organisatie-ontwik
kelaars. Dat proces is erop gericht om de 
inhoud, maatschappelijke strategie en or
ganisatievormen van de partij aan te pas
sen. Dat is een lange-termijninvestering die 
zich niet in èèn keer uitbetaalt. 
'Kijk, alle organisaties in Nederland va on
geveer een eeuw oud hebben vergelijkbare 
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vergrijzingsproblemen. Niet alleen de 
PvdA, kijk maar naar het Rode Kruis, de 
vakbeweging, het CDA als optelsom van 
oude partijen. In al die clubs verdwijnen er 
meer mensen dan dat er binnen komen. Dat 
moet je dus zien te keren. De PvdA verliest 
momenteel 4000 leden per jaar, deels om
dat ze dood gaan en een niet te verwaarlo
zen deel die het niet meer met ons eens is. 
Maar er is een kentering in zicht. We halen 
3000 leden terug in de leeftijd van 20 tot 35 
jaar. Dat is een teken dat het de goede kant 
op gaat, hoewel het er natuurlijk 5000 
moeten worden. 
'We moeten in 1998 boven hetbreak-even
punt zitten, dan moeten er meer leden 
binnen komen dan dat er verdwijnen. Maar 
dat vraagt nog enorm veel verandering, dat 
vraagt een hele andere participatiestrate
gie voor jongeren, voor talent. We gaan 
opleidingsprogramma's bieden, er komen 
studium generales. Het Vlugschrift is zo'n 
voorbeeld daarvan. Dat is een wekelijks 
verschijnend blad van een pagina of zes dat 
bericht over de discussies en ontwikkelin
gen binnen de PvdA en dat gemaakt wordt 
door en voor de nieuwe generatie. Zo'n 
zestig tot zeventig jongeren zijn daar ieder 
weekend mee in de weer. Het is net als met 
Ajax zonder dat ik mij op enigerlei moment 
wens te vergelijken met Louis van Gaal of 
met het Ajax-systeem, maar het grote suc
ces van Ajax is natuurlijk dat de aanwas van 
nieuwe mensen net zo belangrijk wordt 
gevonden als het functioneren van de grote 
helden. Daar kunnen wij van leren; wij 
moeten dus heel veel investeren in de 
toetreding van mensen tussen de 20 en 35.' 
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'Dan zeggen critici: je spreekt alleen in orga
nisatorische termen, waar blijft de inhoud ... 
Onzin, alsof wij mensen alleen met organi
satieplaatjes werven. Het gáát ergens om, 
maar de organisatie is wel een basisvoor
waarde om te komen tot consistente in
houd. Je moet je kennis onderhouden en 
vernieuwen en daar heb je een organisatie 
voor nodig. En dat was in de PvdA com
pleet verwaarloosd en eigenlijk nog steeds 
hoor. 
'Er zijn wel bemoedigende ontwikkelingen. 
Ruud en ik zijn nu zogeheten kenniscentra 
aan het opbouwen. En kijk eens even naar 
de discussie over de drie rapporten. Dat is 
een debat geworden waar tienduizend 

mensen aan hebben deelgenomen en waar 
voor het eerst de kramp uit is. Dat heeft 
ook nieuwe accenten gelegd, nieuwe on
derwerpen geagendeerd. Bijvoorbeeld het 
denken over de markt en marktverhoudin
gen, natuurlijk kun je het markt-denken 
niet tegenhouden, maar je kunt wel een 
heleboel doen om te corrigeren. Dat bete
kent dus een sterke overheid, niet die 
sterke overheid van de jaren zeventig, 
maar wel een sturende overheid. 
'Ander punt is dat er een ruimtedebat is 
ontstaan binnen de PvdA. Met een nieuwe 
aandacht voor de volkshuisvesting. In die 
sector is de liberalisering, met medewer
king van de PvdA overigens, te ver doorge-
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schoten. Juist met de instrumenten van de 
volkshuisvesting kunnen we segregatie in 
steden tegengaan. De dominantie van het 
particuliere bouwen moet worden door
broken. En nog algemener: als we nog 
800.000 woningen in het westen van het 
land willen gaan bouwen, hoe denken we 
dat te gaan doen1 Wat voor steden willen 
we1 Hoe voorkomen we Los-Angeles-ach
tige situaties? Hoe gaan we om met de 
mobiliteit? Dat is een fascinerende inhou
delijke discussie over ecologie, nieuwe in
dustrie, over werk, over vrije tijd, over 
kennis, daar is nu mede aan de hand van 
deze drie nota's een begin mee gemaakt. 
'Ik denk dat de PvdA ook steeds meer aan 
het loskomen is van het klassieke arbeids
begrip. Dat is achterhaald, wij zijn niet voor 
het doorgaan met die leus: werk, werk en 
nog eens werk. We zullen middelen moe
ten ontwikkelen om mensen het gevoel te 
geven dat ze erbij horen, ook als ze geen 
formele baan hebben. Dat wil dus zeggen: 
het arbeidsbegrip verbreden en ook het 
klassieke werkgelegenheidsbegrip opge
ven. 
'Op die lijn willen we verder; we willen af 
van de discussie die ook in de PvdA steeds 
opkomt over het basisinkomen. De discus
sie over het basisinkomen is het instru
ment voor desintegratie in de PvdA, zowel 
binnen de partij als binnen haar kiezers
groep. Uiteindelijk wordt het meeste be
lastinggeld in dit land opgebracht door 
modale werknemers. Die zijn niet in voor 
de boodschap dat er ook via een basisinko
men en wat scharrelen en bijklussen te 
overleven valt. Dat gaat er bij hun niet in. 
Wij zetten daar een ander idee tegenover: 
de basisbaan. Wij zeggen: in principe ver
strekken we geen uitkeringen maar banen, 
dat is de grondgedachte. En daarbinnen 
moeten met mensen ook afspraken ge
maakt kunnen worden over wat ze zelf 
ondernemen, wat ze doen zolang ze niet 
werken, vrijwilligerswerk. En je moet prio
riteiten stellen: jongeren, jonge allochto
nen, jonge vrouwen, oudere vrouwen, 
waar je die op de arbeidsmarkt kunt krijgen 
met behulp van een uitkering, meteen 
doen. Maar iemand van 52 die gaan we toch 
niet in allerlei projecten, trajecten en gips
verbanden zetten. Als de man secretaris 
van de afdeling jeugdvoetbal van een grote 
voetbalvereniging is, is dat toch fantas
tisch? Dan geven we die toch in wezen een 
basisuitkering en zeggen tegen die man: jij 
mag 3000 gulden per jaar bijverdienen en 
misschien kunnen we je in dat werk nog 
wat ondersteunen. 
'Mag ik nog één punt noemen waarvan ik 
vind dat de PvdA op de goede weg is1 Dat 
is cie kwestie van kennis. Het is bekend dat 
de kracht van de Nederlandse economie 



"Management van kwaliteit 
de kracht van de Nederlandse economie 
wordt bepaald door de kennisrijpheid van 
werknemers en burgers. Maar daar wordt 
eigenlijk steeds minder in geïnvesteerd. Er 
is steeds meer kritiek op het niveau en de 
breedte van onze kennisinfrastructuur. Rit
zen is daarbij te ver gegaan, het onderwijs, 
het wetenschappelijk onderwijs is het 
boegbeeld van bezuinigingen geworden. 
Dat kan niet langer, er moet meer geld bij. 
Te beginnen bij het lager onderwijs. In vele 
steden in Nederland zijn er gigantische 
problemen met kinderen die van huis uit 
geen aanmoediging krijgen om gezond te 
eten, die slecht verzorgd worden, die nage
noeg iedere avond patat eten. Dat speelt 
zich in de lagere arbeidersklasse af, er zijn 
mensen die zeggen dat wij geen arbeiders
klasse meer hebben. Dat is onzin: wij heb
ben een zwarte arbeidersklasse die bij 
Schiphol op onmogelijke tijden werkt, die 
tussen vijf en acht schoonmaakt, dat zijn 

PROGRESSIEVE SAMENWERKING 

is een levensvoor
waarde voor een 

moderne politieke 
partij' 
ouders van 28 tot 40, waarbij de IS-jarige 
dochter de jongere kinderen opvoedt. Het 
is niet helemaal onvoorspelbaar wat daar 
voor mogelijke ontwikkelingen uit voort
komen. Daar krijgen scholen mee te maken 
en daar moeten ze wat mee kunnen doen. 
'Daarnaast moeten wij de infrastructuur 
voor permanente educatie ook gaan ver
menigvuldigen. Dat betekent een miljoe
neninvestering de komende tien jaar, waar
door mensen jaarlijkse vouchers krijgen 
voor permanente educatie, voor bijscho
ling, cursussen, taalcursussen, technologie, 
psychologie, dat soort zaken. Dat hoeft 

'De discusste over het manifest van Scheffer, Oe Beus en Kalma over progressieve 

samenwerktng was een verkeerd debat over een verkeerd onderwerp. Jos de Beus zet 's 

ochtends in het tv-programma Buttenhof olijk: 'Dames en heren, het is fusietijd.' Leuk 

hoor als openingsztn. maar waarnaar verwtjst dat nu etgenlijk. Ik zag het en dacht meteen 

dat wordt ntks vanmtddag. 

Het pr-obleem van deze op zichzelf hartstikke goede mensen ts dat ze in de valkuil van de 

geschtedenis ztjn getrapt. Ze kwamen precies met de voorstellen waarmee André van der 

Louw al 1n 1971 was gekomen. Ik had van te voren het archief nog eens doorgenomen 

en het was verstandig geweest als de heren dat ook zelf gedaan hadden. Want nu riepen 

ze slechts een herhaling van al die argumenten op die in het verleden onmiddellijk de 

boel deden verzanden. Ze ZIJn geen stap verder gekomen. Het was echt nat'ef. 

Dat ts overigens niet echt vet-bazingwekkend. Ze staan ook niet alle drie even hecht in die 

geschtedents van de socraal-democratie, wat in tal van opzichten overigens ook een groot 

voor·deel is. Paul Scheffer met ZIJn eurocommunistische achtergrond begnjpt van een 

aantal onderwerpen van de sociaal-democratie geen meter, dat kan ik hem niet kwalijk 

nemen. dat zit ntet in ZIJn genen. HtJ zit toch met een post-eurocommunistische agenda 

daal- naar te kiJken. Jos de Beus, die de sociaal-democratie in een heleboel opztchten goed 

heeft beschouwd weet, ntets van partijpolitiek. Dat geeft hij zelf ook alttjd onmiddellijk 

toe. En Paul Kalma ts ongelooflijk loyaal aan die mensen en dte had dus nooit mee 

moeten doen. Hij had met het rapport 'Oe wonderbaarlijke terugkeer van de solidanteit' 

net ZIJn punt gemaakt. Nee, 1k vond het geen opbeurende bijeenkomst en door de 

kwestie voor te stellen als een vorm van samenwerking, vernieuwing als resultaat van een 

fuste, haalden ze een achterhaald stokpaardje boven water en werkten ze voor het 

pmces van vernieuwtng van de PvdA eerder contraproduktief 

Bovendten hadden ze geen echte Inhoudelijke agenda op grond waarvan Je zegt: dat kan 

de PvdA noott alleen. Het was een rommelig betoog. In plaats van dat ze zeggen: milieu, 

Europa. arbetd, cultuur, de PvdA is voor 40 procent goed beztg en de rest niet; 

Gmenltnl<s valt ons erg tegen voor wat betreft haar duurzaarnheidsdenken, het is 

opet-attoneel zo lek als een mandje, daar is de PvdA weer verder; 066, JUllie hele 

demoo·atte-agenda is achterhaald. Maar luister: JUllie zijn alle drie relevant want van JUllie 

hangt het af en hoe gaan we die sterke punten met elkaar in verband brengen? 

Ik werd weggehoond toen ik voorstelde om door te gaan met Mansholt-achtige 

1n1ttatteven zonder dat dat tot partiJVorming moet leiden. En schakel vooral het CDA 

daat"bij ntet bij voorbaat utt, want die hebben daar alleen maar profijt van als er 

zogenaamd aan de linkerziJde zo'n proces gaat ontstaan. Die gedachte 1s volledig uit de 

ttjd. Dat 1rnteerde me, wat overigens niet erg is, want het manifest beklijfde op geen 
enkele manter.' 
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allemaal niet meteen toepasbaar te zijn 
voor je werk, maar voor je eigen ontwikke
ling. Dat idee koppelen aan zorgverlof, aan 
allerlei varianten voor herverdeling van 
werk en we komen uit bij een intensivering 
van kennisverwerving in een wat meer ont
spannen arbeidsklimaat. We moeten ervan 
af dat we kinderen tussen hun vijftiende en 
vijfentwintigste volstoppen met kennis en 
daarna denken dat ze voor eeuwig klaar 
zijn. Dat soort gedachten heeft een breed 
draagvlak binnen de partij en daarvan kan 
niemand zeggen dat het alleen maar organi
satorisch is.' 

'We hoeven onszelf niet tot de opinieleiders 
van Nederland uit te roepen, maar we zijn 
uit het defensief, we zijn uit de kramp. Ik 
ben ervan overtuigd dat over een jaar het 
absoluut niet meer alleen Bolkestein is die 
de agenda bepaalt, de PvdA doet dat ook, 
op haar eigen manier en veel interessanter. 
Bij de PvdA zijn het dertig mensen en de 
VVD heeft één aristocraat, zijnde graaf 
Bolkestein, bij de PvdA zijn het ministers, 
kamerleden, partijvoorzitters, wethou
ders, wetenschappers, jonge talenten. Wij 
zijn binnen de sociaal-democratie met een 
uiterst interessant project bezig, met het 
herinterpreteren van onze geschiedenis, 
tradities zien en opnieuw interpreteren, 
oude waarden op een moderne manier 
opnieuw assembleren. Dat is een spannen
de opgave en dat maakt de PvdA voor veel 
mensen weer aantrekkelijk.' 
Nog één keer glijdt zijn blik langs de oude 
getrouwen Albeda, Wibaut, Schaper, Vlie
gen, Huismans, De Miranda - zwijgende 
voyeurs van de modernisering van de so
ciaal-democratie. 'Ja, daar geloof ik heilig in', 
zegt hij nog eens nadrukkelijk, alsof hij het 
laatste spoor van twijfel op de gezichten van 
de grootvaders van de PvdA definitief de 
kop in wil drukken.' T 
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Er is tweespalt in de PvdA. De brandende kwestie is of het sociaal-democratisch 

gedachtengoed in een crisis verkeert. Het Haagse smaldeel meent van niet, maar in de 

rest van de partij wordt dit optimisme nauwelijks tot niet gedeeld. Wat ontbreekt, is 

een agenda voor de toekomst. En karaktervastheid. Heeft de sociaal-democratie haar 

ideologische brandstof verbruikt? 

René Cuperus 

De sociaal-
democratische 
kwestie 

'Sociaal-democraten worden van nature, zo lijkt het wel, heen en 
weer geslingerd tussen twijfel en tevredenheid. De trots over het 
bereikte valt voortdurend samen met het besef van het onvolmaak
te. Dit is al heel lang zo: het was nooit eenvoudig om sodaal
democraat te zijn'. Met deze kleine psychologie van de sodaal
democratie opent de Amsterdamse historicus Piet de Rooy zijn 
fraaie essay in het boek De Rode Droom. Dat is de catalogus van de 
gelijknamige tentoonstelling die Rijksmuseum en Internationaal 
Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) onlangs organiseerden 
over een eeuw sociaal-democratie in Nederland. 
De Rooy heeft gelijk. De afgelopen viering van honderd jaar 
sociaal-democratie in Nederland stond in een dubbelzinnig teken 
van twijfel èn tevredenheid. In de eerste plaats tevredenheid en 
trots over het bereikte: een prominente sodaal-democratische 
bijdrage aan Hollands welvaren. Dat is te zeggen: aan een 
fatsoenlijke en weldoorvoede sociale rechtsstaat en - met dank 
aan de vrolijke jaren zestig en zeventig - aan een prudent• 
progressieve mentaliteit onder de bevolking. 
De uitstalling in de Nieuwe Kerk boort die tevredenheid op een 
ontroerende manier aan. De expositie opent uiteraard met de 
strijd voor lotsverbetering en het algemeen kiesrecht. 
Naarmate de chronologie van jaartallen zich verder afrolt, 
worden de vleesgeworden ambivalenties van de sociaal-

democratie tastbaarder. Na de periode waarin zij een eigen zuil 
vormde als pantser tegen de 'burgerlîjke' maatschappij, zien we 
wat historici 'de ingroei of veralgemening' van de sodaal
democratie noemen zich voltrekken. De sodaal-democratie 
zweert het marxisme af, wordt van arbeiderspattij volkspartij, 
omhelst liberale democratie en nationale staat en wordt een 
respectabel onderdeel van de Nederlandse politieke cultuur. 
Wat blijft, is evenwel een zekere ambivalentie ten opzichte van 
de bestaande orde, van establishment en 'gewoontemacht'. 

De tentoonstelling eindigt nogal onbevredigend en onbestemd. 
Het elan, optimisme en strijdvaardige dat de eerdere panelen 
toonzet, eindigt abrupt met de vitrine van joop den Uyl. Daarin 
nog geschenken van enkele bewonderaars: een geborduurde en 
genguurzaagde 'roos in de vuist'. Daarna is met met dat type 
ontroering wel gedaan. De 'magische' band tussen sodaal
democratie en haar achterban lijkt te zijn doorbroken. Een 
fotoportretten-serie van Volkskrant-fotograaf Bert Verhoef sluit 
de tentoonstelling dan ook symbolisch af: foto's van het PvclA
verkiezingscampagneteam en van PvdA-prominenten in kleur en 
zwart/wit. Het is een ijdele serie geworden. De (onbedoelde) 
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De karaktervastheid van de sociaal
democratie Is in het geding. Hoe 
betrouwboor is de PvdA? 

boodschap is dat deze personen het politiek bedrijven alleen 
nog maar voor zichzelf lijken te doen. 
Op het eind van de tentoonstelling bekruipt je het gevoel dat de 
troepen van Den Uyl plots zijn weggevallen. En in zekere zin is 
dat ook het geval. De spagaat - die de PvdA onder zijn leiding 
nog moeizaam wist vol te houden - verliest langzaam aan 
spankracht. De economische crisis van de jaren tachtig doet het 
monsterverbond van links bevlogen vrijgestelden met de 
lagerbetaalden (met een paternalistisch eufemisme: 'de mensen 
met de zwakke schouders') op zijn grondvesten trillen. Die crisis 
maakt dieperliggende maatschappelijke veranderingen manifest. 
De ontzuiling en internationalisering worden opeens duidelijker 
waargenomen en er ontstaat een grotere gevoeligheid voor de 
schaduwzijden van verzorgingsstaat en permissive society. Als 
gevolg hiervan vindt er een fragmentatie van de sociaal
democratische achterban plaats - gedocumenteerd in 'De 
Verloren erfenis' van het Vrij Nederfond-journalistenduo Ornstein 
en Van Weezei -, die tegelijk oorzaak en gevolg van de crisis van 
de sociaal-democratie is. 

Men kan dit alles afdoen als de onvermijdelijke 
deconfessionalisering van de sociaal-democratie of als 
begeleidingsverschijnsel van het toegenomen opleidings- en 
welvaartspeil (de prijs van het succes), doch er lijkt meer aan de 
hand. Als gemeenschappelijke bindingen tussen sociale groepen 
wegvallen en de vanzelfsprekende band tussen politiek en 
burgers in rook opgaat, dan wordt er iets vitaals geraakt. Twee 
begrippen drukken uit wat er, naar mijn smaak, aan de hand is 
tussen de sociaal-democratie en groepen die zich met haar 
verbonden voelen: een vertrouwensbreuk en het verdwijnen van 
de 'utopische dimensie'. 
De eerste kwestie laat zich simpel verklaren. Voor velen was de 
sociaal-democratie een garantie voor een beter en welvarender 
leven: de PvdA voor hogere lonen en uitkeringen! De krimpende 
en bezuinigende overheidsrol van de PvdA heeft, deels 
noodgedwongen, impopulariteit en vervreemding veroorzaakt. 
Van de voordehandliggende compensatie is nog vrijwel niets 
terechtgekomen: het is niet gelukt het crescendo van 'materiële 
vooruitgang' om te buigen in een geloofwaardig postmaterieel 
kwaliteitsproject. Dat hangt samen met het verlies van 
vooruitgangsnoties whatsoever, de tweede kwestie. De 
reformistische belofte van een rechtvaardiger samenleving, of op 
z'n minst van 'tijd voor een ander beleid', is bij alle versobering 
en technocratisering naar de achtergrond verdwenen. Bovendien 
speelt hier doorheen, wat men zou kunnen noemen, een crisis 
van het politieke instrumentarium. De overheid is onmiskenbaar 
een Dr. jekyl and Mr. Hyde gebleken. Naast het beeld van de 
overheid als 'schild van de zwakken' of wijze corrector van het 
ongebreidelde kapitalisme bestaat er een complicerend tweede 
gezicht: de staat als uniformerende en disciplinerende 
regelmachine. Het paternalistisch-hiërarchisch sturingsmodel van 
de samenleving blijkt niet alleen valse illusies te genereren maar 
schiet per definitie ook flink tekort bij het aanboren van de eigen 
verantwoordelijkheid en het zelforganiserend vermogen van 
mensen. Staatsinterventie, bureaucratische beleidsdynamiek en 
partijpolitiek stelsel zijn geen 'neutrale', doch problematische 
voertuigen geworden voor het formuleren en realiseren van 

politieke idealen. Dit verscherpt nog eens de onderhuidse crisis 
waarin de sociaal-democratie verkeert. Want deze crisis schuilt 
voor een deel daarin dat in de huidige sociaal-democratische 
beleidspraktijk aan het ontbreken van elementair vertrouwen en 
van vooruitgangsnoties nauwelijks tegemoet wordt gekomen. 
'Crisis, what crisis?', zou men zich echter kunnen afvragen en 
velen binnen de PvdA doen dat ook. Zij stellen simpelweg het 
volgende vast: de PvdA is weer uit het dal gekropen, is de 
wanhoop en vertwijfeling van de late jaren tachtig voorbij, 
regeert alleraardigst in een weinig verkrampt en soepel ogend 
kabinet, heeft een golden boy als premier en over de existentiële 
vraag naar het bestaansrecht van de sociaal-democratie is ook al 
een tijd niets meer vernomen. Hoezo crisis? Bovendien moet de 
PvdA (en vooral haar intellectuele Umfeld) eens af van al dat 
getob en somber geanalyseer, zo is de teneur van deze 
denkrichting over de staat van de sociaal-democratie. In Elsevier 
vertolkte Jacques Wallage kortgeleden deze mentale switch zo: 
'De PvdA heeft altijd de zorgen en de kritiek van mensen onder 
woorden gebracht. Maar steeds meer zoeken we de positieve 
aanknopingspunten'. Om vervolgens lyrisch te doen over een 
Nederlandse ingenieur die een waterput slaat in een verre 
woestijn en over de PvdA als 'factor van stabiliteit en zekerheid' 
en backbene van de Nederlandse samenleving. We hebben hier 
te maken met een geval van socialisme à la Emile Ratelband: 
positief denken, weg met dat gesomber en getob, tjsakkaa! 
Met het vraagstuk van de 'crisis van de sociaal-democratie' zijn 
we, en daarom gaat het me hier, op de Achilleshiel van het 
PvdA-gemoed gestuit. In feite ligt dit gevoel van kwetsbaarheid 
ook aan de basis van de weedes en polemische oprispingen die 
de PvdA recent weer van haar prettigste kant in de media deden 
zien. 
Neem de woedeuitvallen van Kok en Wallage naar het 
discussierapport De wonderbaarlijke terugkeer van de solidariteit 
van WBS-directeur Paul Kalma. Meer nog dan zijn kritiek op de 
riskante liberaliserings-experimenten van het paarse kabinet, is 
het Kalma's diagnose van de PvdA die hen stoort en irriteert. De 
idee dat onder het succesvolle premierschap van Kok 
onderhuids een crisis van de sociaal-democratie voortwoekert, 
komt de Haagse hoeders van de wekelijkse opiniepeilingen slecht 
uit. Kalma's interventie valt daarmee al gauw in de categorie 
sfeerbederf. Kalma zegt in feite tegen een patiënt die net een 
depressie achter de rug heeft en zich, met alle onzekerheid 
vandien, weer wat lekkerder begint te voelen, dat die zijn 
medicatie nog beter niet kan weggooien, omdat er louter sprake 
is van een schijnbare opleving ... Op zo iemand word je boos. 
Trouwens, ook de rel tussen Wallage en Rottenberg bevat, naast 
de soap-dimensie van botsende karakters, een verschil in visie op 
het reilen en zeilen van de PvdA. Het door Rottenberg 
ontketende partijdebat over koers en identiteit van de PvdA 
verdraagt zich immers moeizaam met de figuur van sociaal· 
democratische bewindslieden die braaf een regeerakkoord 
uitvoeren. 

Met de partijdiscussie over het sociale profiel van de PvdA 
(uitmondend in een PvdA-congres in februari in Zwolle) heeft 
Rottenberg bewust risico gezocht op zoek naar de marges van 
het regeerakkoord en naar het draagvlak van het paarse kabinet 
in PvdA-kring. Wallage is van dit type joy-riding niet zo gediend. 
Toch is Rottenbergs poging om 'regerenderwijs' de balans op te 
maken van de politieke en ideologische koers van de PvdA een 
waagstuk dat lof verdient. Hem komt alleen al de eer toe de 
eenpersoons-commissie-Kalma carte blanche te hebben gegeven 
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voor een formeel 'congresstuk' (zoiets blijkt politiek toch Rottenberg heeft ZO 
anders te werken dan een tweewekelijkse Volkskrant-column). 
Zèlf heeft Rottenberg ook een duit in het zakje gedaan. langzamerhand meer impact in 
Tegenover de 'big polities' van Den Haag, waar vooral EMU-
criteria en lastendruk de gemoederen bezig houden, stelt Meppel dan in Den Haag 
Rottenberg de micro-politiek van de probleemwijken van de 
grote steden. Het door street-level bureaucrats (politieagent, 
GGD-functionaris etc.) onder zijn leiding vervaardigde rapport nog steeds wat schril. 
De sociale staat van Nederland levert een meer dan subtiele Daar staat tegenover dat de PvdA dit liberale tijdvak aanvoert 
kritiek op het effectieve 'bereik' van politiek en verzorgingsstaat. met een eigen minister-president. En het moet gezegd: Wim Kok 
In een bijna larmoyante beschrijving worden de sociale zet een uiterst geloofwaardige premier neer. Of hij nu met 
problemen en perspectiefloosheid van mensen in Chirac een Franse persconferentie geeft, naast Clinton Rabins 
'achterstandswijken' geschetst. Het heeft een pamflet begrafenis bijwoont, of metjan Marijnissen van de SP over 
opgeleverd tegen het de facto tekortschieten van lokale armoede in debat is: Wim Kok is de redelijkheid zelve. Ook zijn 
bestuurders, maatschappelijke instellingen en Haagse beleid presenteert hij dusdanig: telkens op zoek naar evenwicht 
regelgeving. Een pamflet in de geest van jan Schaefer. en balans. De pragmatische 'beleidsmixen' buitelen over elkaar 
Dat Rottenbergs pamflet, evenals het rapport van Kalma, heen. Koks retorica kenmerkt zich door gematigdheid en 
vervolgens door de Haagse Explosieven Opruimingsdienst, van zijn depolitisering; diens handgebaren typeren zijn persoon en beleid. 
lading werd ontdaan en uitgemond is in een tandeloos-retorische Het is evenwel de vraag in hoeverre Koks karakteristieke 
PvdA-bestuursresolutie, zegt iets over de ware liefde voor debat houding van 'rustig aan, dan breekt het lijntje niet' zich, om te 
en meningsverschil binnen de huidige PvdA. Het zegt per saldo beginnen, verdraagt met de (onbedoelde) gevolgen van het 
ook iets over de partijvernieuwingsoperatie van Rottenberg: die liberaliseringsbeleid van zijn eigen kabinet. Laat staan, met de 
heeft zo langzamerhand meer impact in Meppel dan in Den Haag. broeierige en alarmerende maatschappelijke problemen die 
Wat de ruzies in de boezem van de PvdA met elkaar verbindt is Rottenberg voor de grote steden heeft geschetst of met de door 
dat het daarbij in wezen gaat om een perceptiestrijd over de Kalma geschetste weinig-sociaal-democratie-minnende-
aard en urgentie van maatschappelijke vraagstukken. Zowel ontwikkelingen op internationaal vlak (de globaliserings-en 
Kalma als Rottenberg verzetten zich tegen de minzame markt-ideologie, het postmateriële vereiste van ecologische 
zelfgenoegzaamheid zoals het PvdA-smaldeel in Den Haag die, uit modernisering, het niet-sociale Europa). Noch Koks 
professie of karakter, uitstraalt. Technocratische verwijzingen partijvoorzitter, noch zijn huisideoloog zijn er niet gerust op, 
naar de Haagse kengetallen van aantallen banen, uitkeringen of zoveel is duidelijk. De sociaal-democratie heeft (met andere 
woningen overtuigen hen niet. Daartegenover stellen zij 'a sense stromingen) nog geen begin van een antwoord op het 
of urgency'. We leven in een cruciaal tijdsgewricht waarin veel internationale maatschappelijke transformatieproces, waarin de 
op het spel staat: de robuustheid van het tamelijk sociaal- brave Europese verzorgingsstaat - als in een centrifuge -
libertaire Europese samenlevingsmodel. Welke mix van verzeild is geraakt. En voor deze stelling kunnen ook getuigen à 
modernisering en behoud is nodig om de kernwaarden hiervan charge worden opgeroepen. 
in Europa veilig te stellen en buiten Europa te bevorderen? Dit Neem als illustratie de sociaal-democratie in het buitenland. Ik 
vraagt om een alerte, offensieve strategie, die zich moeizaam was in Mannheim persoonlijk getuige van Lafontaines 
verhoudt tot de weinig kritische houding die nu politiek en Koningsmoord op Rudolf Scharping, maar kan verzekeren dat 
sociaal-democratie kenmerkt. met deze personenvete de crisis van de SPD nog niet volledig 

• • 'The state of the party' laat zich, kortom, schetsen aan de hand beschreven is. Barre jaren van oppositie tegen de 'Kanselier van 
van twee denkscholen die rond het vraagstuk van de crisis van de Eenheid' zijn de SPD niet in de koude kleren gaan zitten. 
de sociaal-democratie zijn te ontwaren: de é'<:risis-ontkenners' en ldeeënarmoede, gekoppeld aan Groenlinks-achtige 
degenen die de crisis van de sociaal-democratie onder ogen zien, zondagsretoriek, houden de sociaal-democratie in Duitsland als 
de 'crisis-erkenners'. Zeg: de Kokkianen en Wallaglanen inspiratiebron nog wel even van het toneel. En Tony Blair dan, 
tegenover de Rottenberglanen en Kafmaianen. Met als inzet de hoop in bange dagen voor de Europese sociaal-democratie? Tja. 
vraag: hoe goed gaat het eigenlijk met de sociaal-democratie? En Hóever kun je gaan met het gewiekst en mediageniek 
hoe is het feitelijk gesteld met het probleemoplossend vermogen overnemen van 'conservatieve thema's' om 'New Labour' niet in 
van sociaal-democratie en de politiek in het algemeen? 'Non-Labour' te laten omslaan? 

Een bewijs uit het ongerijmde (maar op deze plek wel gerijmd} 
van de lastige situatie waarin de PvdA zich bevindt, is trouwens 
ook de tegenvallende performance van Groenlinks in eigen land. 

Voor de crisisontkenners zijn deze vragen minder aan de orde. Paul Rosenmöller mag dan- niet gehinderd door Heerma's 
De PvdA is na een kleine dip in de jaren tachtig weer terug van glamour and glitter - alert oppositie voeren, wenkbrauwen-
weggeweest en a/ive and kicking. Na een noodzakelijke correctie fronzend bezie ik toch diens merkwaardige pragmatisme. 
op het doorgeschoten permissieve jaren zeventig-gedachtengoed Rosenmöllers vakbondsonderhandelaars-habitus ('ik wil wat 
('arbeidsplicht') en op de luxe-ontsporingen van de bereiken en zoek dus meerderheden in de Kamer') acht ik 
verzorgingsstaat (WAO), is de partij weer in tune met de eerlijk gezegd niet zo geschikt voor een partij als Groenlinks, 
tijdgeest. Publieke sector en lastendruk worden braaf die ik toch veel meer beschouw als ideeënpartij, als laboratorium 
toegesneden op de EMU-criteria; de mengverhouding tussen voor oud-linkse en nieuw-linkse vraagstukken. Ik ben bang dat 
markt en staat wordt liberaal aangelengd met markt-prikkels. Rosenmöllers kalverliefde voor het politieke handwerk een 
Het leerstuk van de gemengde economie wordt door de PvdA vlucht naar voren is. Want in het laboratorium borrelt het te 
zeker nog verdedigd, maar tegenover de debunking van overheid weinig. Uit de confrontatie van het sociale met het ecologische 
en belastingen ('contributie voor een beschaafde samenleving', heeft zich nog niet bepaald een herkenbaar links 
noemde Paddy Ashdown het eens fraai) klinkt het tegengeluid vooruitgangsproject uitgekristalliseerd. Daarvoor zal 
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Rosenmöllers kalverliefde voor het 
politieke handwerk is een vlucht 
naarvoren 

GroenLinks ook veel meer moeten zijn dan doorgeefluik van 
maatschappelijke organisaties. Anders heet het, met een variant 
op Remarques' lm Westen nichts Neues, bij de PvdA algauw: links 
van ons vallen weinig nieuwe ideeën te verwachten. 

En toch zal het voor een belangrijk deel van nieuwe analyses en 
ideeën moeten komen. En van karaktervastheid. Misschien juist 
van die combinatie: ideeën om karaktervastheid te kunnen 
onderbouwen en versterken. Wat ik bedoel is dit. Waar het bij 
de sodaal-democratie aan schort, is analytisch-intellectuele 
ondernemingszin (ooit haar kracht) in dit onbestemde en roerige 
fin de siècle. Er lijkt zich een versnelling in maatschappelijke 
veranderingen voor te doen en intussen vermaakt de sociaal
democratie zich met een gezelschapsspel (voor 30 jaar en ouder) 
tussen 'vakbondssocialisten' en 'sociaal-liberalen'. Niet dat beide 
posities fantomen zijn die nergens over gaan, maar dat uit die 
mediagenieke botsing nu heldere opvattingen over 
modernisering en behoud voortspruiten is ook te veel gezegd. 
Eerder heeft deze loopgravenoorlog een ongelukkige sur place 
tot gevolg; nieuwe ideeën en analyses worden algauw gesmoord 
door de associatie met syndicale dan wel flexibele markt
opvattingen. Zo'n sluwe uitruil van minister Melkert tussen 
'flexibiliteit en zekerheid' levert dan meer op. 
Er is natuurlijk wel wat aan de hand. Ze mogen zich dan soms 
ergerlijk voordoen als hype, mythe of ideologie, maar 
maatschappelijke ontwikkelingen als globalisering, 
informatisering, Europeanisering of individualisering vragen om 
een dringende analyse en politiek-intellectuele verwerking. 
Progressieven zullen hiervoor hun defensieve stellingen moeten 
verlaten. Wil het discours van 'alles zal veranderen' en 'alles zal 
neerwaarts moeten worden bijgesteld' tegenspel geboden 
kunnen worden, dan moet afscheid worden genomen van 
conservatieve reflexen, maar ook van de angstige leidraad 'zijn 
we wel modern genoeg!'. Debatten over ecotax, anti-racisme en 
zorgverlof zijn aardig en urgent, maar mogen niet in de plaats 
treden van een progressief debat over de prime movers van 
maatschappelijke verandering: de verdere Europeanisering, de 
globalisering van (financile) markten en produktie, het 
informatietijdperk et cetera. Anders capituleert men in deze 
voor een politiek van 'business als usual' en dat betekent, zoals 
Kalma heeft laten zien, ongemerkt wegglijden in een markt· en 
disciplinerings-discours, met alle gevolgen vandien. 
Tegelijk vraagt de core business van de sociaal-democratie (de 
norm van 'social fairness', beginselen van sociale 
rechtvaardigheid, de idee van gelijkwaardig burgerschap en een 
overheid als uitdrukking van gemeenschapswaarden) om 
aanscherping en explicitering. juist in een turbulent tijdsgewricht 
is het zaak kernwaarden (zoals Kees Schuyts hart van de 
verzorgingsstaat) helder voor ogen te hebben. Dat daarin 
onvoldoende wordt voorzien typeert de crisis van de sociaal
democratie. (Illustratief daarvoor is dat de PvdA-top de 
totstandkoming van een nieuw PvdA-beginselprogramma 
traineert.) 
Hoe dramatisch ook verwoord, ik ben het eens met de 
kleurrijke Vlaamse socialist Louis Tobback die stelt dat we in een 
kritiek tijdvak leven: het Europese verzorgingsstaatmodel staat 
serieus op het spel. (Hollands-libertair zou ik er de 

verworvenheden van de permissive society nog aan toe willen 
voegen). Immers de erfenis van Nederlandse sociaal-democratie 
staat in mijn optiek dubbel op het spel: zowel de fragiele 
arrangementen van de sociale rechtstaat als de prudent
progressieve geest van de jaren zestig/zeventig (het verdwijnen 
van vanzelfsprekend gezag en kleinburgerlijke intolerantie) liggen 
onder vuur. Dat is natuurlijk al sinds de no-nonsense jaren 
tachtig het geval, maar deze ideologische aanval krijgt nu een 
materiële basis en een impuls van trends als globalisering, 
Europese monetarisering en informatisering. Daarnaast lijkt de 
met deze veranderingen gepaard gaande onzekerheid op haar 
beurt voedingsbodem te worden van een conservatief offensief 
van burgermansfatsoen. Zie het nationaal-populisme van de WD 
of Heerma's gezins-praat. 
Ook de PvdA blijkt hier allesbehalve immuun voor te zijn. Daar 
borrelt, naast basisinkomen-ideeën, een wie-niet-werkt-zal-niet
eten-benadering op en zijn, onder invloed van panische lokale 
bestuurders, 'law and order' -thema's steeds populairder aan het 
worden. Om electorale redenen (of door de tijdgeest) wordt 
zelfs een 'winners'-discours in de PvdA meer en meer dominant. 
De terminologie van 'laagproduktieven' en 'onderklasse' wordt 
zonder veel problematisering en met nauwelijks meer een spoor 
van solidair zaakwaarnemerschap, gebezigd. Het disciplinerend 
en meritocratisch spreken tegenover hen die geen deel uitmaken 
van de 'hoofdstroom' van de Nederlandse samenleving beleeft 
een heuse come back. 'jullie daar, uitgestoten laaggeschoolden, 
kijk naar ons, school je net als wij, en je zult ook forse 
hypotheekrente-aftrek krijgen'). Op een andere manier geldt dat 
wat mij betreft ook voor sociaal-liberaal Riek van der Ploeg. Die 
mag dan met zijn 'markt- en consumentensocialisme' vrolijk 
polemiseren, maar in al zijn enthousiasme houdt hij zijn 
economie-handboeken voor de maatschappelijke werkelijkheid. 
Daar is wel vaker narigheid van gekomen. 
Toegegeven, er zijn ook tegenbewegingen op te tekenen: 
armoedebestrijding, de Melkert-banen als doorbreking van de 
maatschappelijke onverschilligheid rondom langdurige 
werkloosheid. Maar bij alle verdienste, klinkt ook hier mij te veel 
de toon van verplichting en disciplinering. De 'slachtoffers' van 
de structurele teloorgang van laaggeschoolde arbeid komt 
eerder royale barmhartigheid toe. 

De karaktervastheid van de sociaal-democratie is in het geding. 
De kernvraag luidt dan ook: hoe betrouwbaar is de PvdA bij de 
krachtproef die zij momenteel ondergaat? 
De gedragsreacties stellen mij, nogmaals, niet echt gerust. 
Electoraal opportunisme en de zuigkracht van de 'tevreden 
middenklasse' spelen soms een grotere rol dan bedachtzaamheid 
en consistentie bij de huidige trial and error-modernisering van de 
verzorgingsstaat. Daarbij komt dat kleine aanpassingen grote 
onbedoelde gevolgen kunnen hebben. Wrikken in het subtiele 
bouwwerk dat onze verzorginggstaat blijkt te zijn, kan zeker op 
termijn verkeerd uitpakken. De doordachtheid van de ingrepen 
die net achter de rug zijn of aanstaande zijn, is nu al niet 
verpletterend te noemen. Dit geeft te denken voor het geval de 
druk op het huidige samenlevingsmodel nog verder wordt 
opgevoerd, zoals te verwachten valt. 
In zekere zin is het defensief van de (internationale) sociaal
democratie zelfs nog maar net begonnen. De 
ongelijkheidszoekende en gemeenschaps-ondermijnende 
krachten zullen massief zijn. Positiever gesteld zou je kunnen 
beweren dat de sociaal-democratie opnieuw haar relevantie en 
bestaansrecht kan gaan bewijzen. 
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Ik deel wat dat aangaat de intuïtie van de Amsterdamse 
hoogleraar economische geografie J. Lambooy, die meent dat het 
bestaansrecht van de sociaal-democratie er eigenlijk alleen maar 
groter op aan het worden is. Lambooy: 'De 
herverdelingsproblematiek zal in de nabije toekomst een steeds 
grotere rol gaan spelen, want als we niet oppassen, zal de 
grootschalige armoede weer terugkeren. Er komt, hoe dan ook, 
een verscherpte loontegenstelling, waarbij ook uiteenlopende 
factoren als de flexibilisering van arbeidscontracten, 
onvolledigheid van pensioenen, de toestroom van immigranten 
en toenemende gettovorming( ... ) moeten worden meegerekend. 
Daarom is een politieke beweging als het democratisch
socialisme nu belangrijker dan voorheen. Het paradoxale is 
echter dat deze stromingen nu overal op hun retour lijken. Met 
andere woorden, ze zijn opgekomen in een tijd dat ze niet echt 
nodig waren, maar nu er een periode aanbreekt waarin we ze 
nodig zouden kunnen hebben, zijn ze aan het verdwijnen. 
Desondanks durf ik te voorspellen dat over ongeveer vijftien jaar 
het socialisme weer een geweldige terugkomst zal beleven.' (Zie: 
Idee. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66, nr 4/ 
1995, pag. 6.) 

In dit licht bezien kan de externe (electorale) en innerlijke 
verzwakking van de sociaal-democratie zorgelijk worden 
gP.noemd. De instincten van de sociaal-democratie zullen we nog 
hard nodig hebben. De idee van gelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid zal het postmodernisme moeten overleven. 
Niet als ideologie tout court of als utopie van een 'gans andere 
wereld', wel als instrument van maatschappijkritiek en 
thermometer van beschavingspeil. 
De PvdA staat aan het begin van een dubbelloops project: een 
onderzoek naar 'Wahrheit und Dichtung' waar het gaat om de 
nabije toekomst die ons nu zo hysterisch wordt voorgehouden 
(globalisering, informatisering etc.) èn het opnieuw verhelderen 

van beginselen en kernwaarden. Om te kunnen slagen, zal het 
nodig zijn om de huidige politieke cultuur een slag te draaien. 
De dichter Rutger Kopland typeerde die onlangs zo: er is een 
politieke cultuur ontstaan, 'van afnemend sociaal bewustzijn, 
afnemende solidariteit en toenemend egoïsme, waarin mensen 
als Pronk worden gemarginaliseerd en mensen als Bolkestein 
geadoreerd'. Het is zorgelijk dat met die cultuur van ongelijkheid 
en anti-idealisme deze fin de siède-periode van maatschappelijke 
transformatie en -onzekerheid wordt ingegaan. 
Kok kan door zijn depolitiserende en matigende uitstraling van 
groot (electoraal) belang zijn om de sociaal-democratie een 
tussenperiode van latente crisis door te laten komen en de 
middenklasse (die een sleutelrol toekomt) te blijven verbinden 
met de sociaal-democratie. Hij kan daarmee de bias richting 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid enigszins temperen. Voor 
een noodzakelijke herformulering van sociaal-democratische 
instincten in de nabije toekomst zal Koks habitus echter niet 
voldoen, zo ben ik bang. Voor de volvoering van Lambooys 
nieuwe krachtproef voor de sociaal-democratie zijn echter 
nieuwe Pronken nodig, zo meen ik. 
Duidelijk is in elk geval dat diegenen die de externe en interne 
bedreigingen van de sociaal-democratie onvoldoende onder ogen 
willen, de 'crisis-ontkenners', minder toegerust zijn dan diegenen 
die aan de maatschappelijke transformaties in wording veel 
politieke en intellectuele adrenaline ontlenen. De brandstof van 
sociaal-democratische politiek is altijd gevoel van onrecht 
geweest. Ik ben bang dat dat gevoel de komende decennia weer 
in alle hevigheid zal terugkeren, met hopelijk de sociaal
democratie als zijn vertolker. Dat voor elkaar zien te krijgen, is 
vooral de sociaal-democratische kwestie. 'Y 

René Caperus is wetenschappetijk medewerker bij de Wiardi Beekman 
Stichting en eindredacteur van het WBS-maandblad Socialisme & 
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Hype 
Politici maken zich al jaren zorgen over 
het gapende gat dat zou bestaan tussen de 
burgerij en het politieke bedrijf. Hoewel 
veel politici bijna van nature de burgerij dit 
manco proberen aan te wrijven - mensen 
zouden zich gewoon meer moeten 
interesseren voor de publieke zaak en 
daarmee basta - worden er de laatste tijd 
heldhaftige pogingen gedaan het politieke 
debat te verlevendigen. Wie echter 
verwacht dat een halt wordt toegeroepen 
aan de hand over hand toenemende 
vertechnocratisering van het debat, komt 
bedrogen uit. Onderbuikgevoelens, 
persoonlijke tragedies, scoren, bloedspat
ten, kortom Het Incident wordt bevor
derd tot panacee voor al het kwaad. 
De incidenten volgen elkaar in rap tempo 
op. De bijklussende hoogleraar In 't Veld, 
Mohammed Rabbae die zou vinden dat de 
Duivelsverzen uit de handel moeten 
worden genomen, het Kamerlid Tara 
Varma die geld van het Grenada Komité 
achterover zou hebben gedrukt, de 
belastingaangifte van minister Wijers die 
niet zou kloppen en recent minister 

Sorgdrager die bewust voor haar oud
collega Van Randwijck een fortuinlijke 
oudedagsvoorziening zou hebben geregeld. 
Toegeven, bij de meeste van deze 
incidenten is iets in meer of mindere mate 
niet in de haak. Maar treffend is wel een 
grote gelijkenis. Het gaat om allemaal 
zaken die betrekking hebben op de 
persoonlijke integriteit van mensen. Het 
gaat om allemaal zaken die in een split 
second opeens het politieke debat beheer
sen. En het gaat ook allemaal om zaken die 
relatief makkelijk en eenvoudig in beeld te 
brengen zijn. Er is emotie, reputaties staan 
op het spel, personen zijn het lijdend 
voorwerp. Het is makkelijk scoren voor 
handige jongens die inspelen op onder
buikgevoelens in het land. 
Hier grijpen twee ontwikkelingen in elkaar. 
Enerzijds de politiek die vecht voor haar 
bestaansrecht en burgers bij haar edele 
werk wil betrekken. Anderzijds de media 
die door de toegenomen concurrentie 
nauwelijks zichzelf de tijd gunnen om 
zaken te doorgronden maar die streven 
naar vlugge, aansprekende en pakkende 
berichtgeving. En dus ging het in de Van 
Randwijck-affaire niet om de vraag hoe het 
toch komt dat hoge ambtenaren een 
driedubbel gedekte rechtspositie hebben, 
omdat we anders bang zijn dat ze naar het 

bedrijfsleven overstappen, maar om de 
persoonlijke integriteit van de minister. Wel 
zo gemakkelijk, herkenbaar voor het 
publiek, simpel scoren en nog belangrijker, 
ook veilig. Want welke politicus die straks 
misschien ook verantwoordelijkheid moet 
dragen, durft zich nu te branden aan de 
fundamentele vraag die onder het gebeur
de lag/ 
Kortom, nog even en Wim Kok moet in 
de Kamer verantwoording komen afleggen, 
omdat hij in een kribbige bui - en die 
schijnt hij vaak te hebben - zijn vrouw 
heeft afgebekt. Of Hans Dijkstal wordt op 
het offerblok gelegd, omdat hij één grapje 
teveel heeft gemaakt. En misschien 
ontsnapt ook Paul Rosenmöller niet met 
zijn uitspraken uit zijn maoïstische tijd 
over de noodzakelijk loop van de geschie
denis, daarbij refererend aan de Chinese 
Culturele Revolutie. Of heeft hij dat 
helemaal niet gezegd/ Enfin, ook dàt is 
straks niet relevant meer. 
Alles mag, zolang het maar gevreten 

wordt. 

Maarten van Poelgeest 
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De halve 
• • vern1euw1ng van 

de PvdA 
Toof Brader 

Een partijorganisatie laat zich makkelijker hervormen dan een fractie. In de 

partij gaat het om het spel, in Den Haag om de knikkers. Tegen wil en dank 

ervoeren ook de robuuste vernieuwers in de PvdA deze harde logica van de 

macht. Welke beren kwamen Rottenberg en de zijnen op hun Haagse pad zoal 

tegen? 

Op amper een paar honderd meter van het 
Haagse Binnenhof ligt een mooi driehoekig 
pleintje, Plaats geheten. Tussen winkels 
voor een bovengemiddeld koopkrachtig 
publiek huisvest deze Plaats ook een kan
toortje van de Partij van de Arbeid. Activi
teiten worden er in het kantoor zelden 
waargenomen. Zo af en toe werkt er een 
medewerker van de PvdA-fractie in het 
Europees Parlement, maar er gaan ook 
weken voorbij dat er helemaal niemand 
komt. 
Toch kennen zeker enkele tientallen parle
mentaire journalisten het kantoortje van 
binnen. Ze zijn er allemaal een keertje 
geweest. Allemaal tegelijk bovendien. Dat 
was op een dag in september 1993, toen De 
Telegraaf's ochtends in dijkdoorbraakkapi
talen opende met 'WÖL TGENS MOET 
WEG', waarbij het om een advies van de 
voorzitter van de PvdA, Felix Rottenberg, 
aan de voorzitter van de PvdA-Tweede
Kamerfractie, Thijs Wöltgens, bleek te 
gaan. 
Rottenberg gaf er toen 's middags een 
persconferentie. Zo eentje die je je nog lang 
blijft herinneren. De partijvoorzitter po
seerde er als het straatvoetballertie dat het 
oprecht betreurt dat de ruit aan diggelen is 
gegaan. Hij was zojuist op het ministerie van 
Financiën geweest waar hem door partij
leider Wim Kok stevig de waarheid was 
gezegd. Dat zijn oordeel over de frac
tievoorzitter niet op prijs werd gesteld. 
Minzaam gaf Rottenberg toe dat hij die 

berisping van Kok wel een beetje verdiend 
had. Maar schalks en bijna onuitgesproken 
maakte hij de dames en heren van de pers 
intussen fijntjes duidelijk dat het toch wel 
een hele mooie boogbal was geweest die hij 
daar had gegeven. 
Sinds die persconferentie is er waarschijn
lijk nooit meer een journalist binnen ge
weest. Het kantoor aan de Plaats is nog 
steeds niet geworden zoals het bedoeld 
was. Een partijkantoor bij het Binnenhof 
waar de toppen van alle geledingen in de 
partij elkaar konden ontmoeten. Het partij
bestuur, de fracties van de Eerste en de 
Tweede Kamer en die van het Europees 
Parlement en wie weet, de bewindslieden. 

DOOF- EN BLINDHEID 
De lotgevallen van het kantoor typeren op 

een bepaalde manier de Achilleshiel van 
Rottenbergs drie jaar geleden begonnen 
vernieuwingsproject binnen de PvdA, een 
project dat hij zelf graag aanduidt als de 
omslag van het 'van-binnen-naar-buiten' 
naar het 'van-buiten-naar-binnen' organise
ren van de PvdA. Het voorbeeld van de 
problemen die in een 'van-binnen-naar
buiten' -gerichte organisatie kunnen ont
staan, is daarbij natuurlijk de WAO-crisis 
van ruim vier jaar geleden. Volgens Rotten
berg had de PvdA die crisis grotendeels aan 
zichzelf te danken. Te lang had het denken 
in de partij over de vernieuwing van de 
sociale zekerheid stilgestaan. Dat had tot 
gevolg dat partijleider Kok, eenmaal binnen 
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het kabinet-Lubbers 111 gedwongen toch te 
bezuinigen, niet goed was voorbereid om 
daarin afgewogen keuzes te maken. God 
zegene de greep, zo luidde het devies bij de 
WAO-ingreep waarmee de PvdA-be
windslieden in de zomer van 1991 tenslotte 
onder grote druk akkoord gingen. 
Vooral in de partij kwamen die maatregelen 
vervolgens keihard aan. Juist daar kwam de 
'aanval' op de WAO als een grote verras
sing. Jarenlang had de top van de partij 
immers volgehouden dat het niveau van de 
sociale zekerheid verdedigbaar was, zeker 
als het om de hoogte en de duur van de 
uitkeringen ging. Die verdediging was min 
of meer het gezicht van de PvdA in de jaren 
tachtig geworden, toen de partij vanuit de 
oppositie de stelselherziening van de eerste 
twee kabinetten-Lubbers met de VVD te 
vuur en te zwaard had bestreden. Inciden
tele rapporten waarin prominente 
PvdA'ers als Thijs Wöltgens, Jo Ritzen en 
Jos van Kemenade op grond van volgens 
hen voorspelbare sociale ontwikkelingen 
om een herijking van het sociaal-democra
tische gedachtengoed over de sociale ze
kerheid vroegen, waren door de partijtop 
grotendeels genegeerd. 
Rottenberg weet die doof- en blindheid 
voor wat er buiten de partij al zo lang aan de 
hand was vooral aan een partijcultuurwaar
in origineel denken ondergeschikt was aan 
'misplaatste' opvattingen over eenheid en 
loyaliteit. Discussie en debat werden daar
bij vooral als 'storing' gewaardeerd in een 
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Wim Kok: 'Ach, andere 

partij die na de trauma's van de wilde jaren 
zeventig het liefst zo snel mogelijk wilde 
regeren en daarbij een steeds grotere 
voorliefde aan de dag legde voor 'rust in de 
tent'. Voor de meer spraakmakende figu
ren in het maatschappelijke debat was de 
PvdA daarmee langzaam maar zeker ver
worden tot een oninteressante partij die 
geen aantrekkingskracht meer uitoefende. 

GEAMUSEERDE WAARDERING 
Sinds Rottenberg aantrad, is er binnen de 

PvdA inderdaad weer wat 'leven in de 
brouwerij'. Hoewel er aanvankelijk met 
grote scepsis werd gereageerd op de tame
lijk chaotische 'briefings' die de partijvoor
zitter begon te organiseren, bestaat er nu 
vooral geamuseerde waardering voor der
gelijke bijeenkomsten. Zelfs de PvdA-be
windslieden lijken inmiddels gewend aan 
het fenomeen dat zij en plein public werden 
geconfronteerd met felle kritiek van hun bij 
die gelegenheid als advocaat van de duivel 
opererende partijvoorzitter. 'Ach, andere 
partijen huren artiesten in als zij hun zaaltjes 
vol willen krijgen. Wij hebben Felix,' zo liet 
Kok zich vorig jaar eens ontvallen. De 
'kramp' is er een beetje uitgegaan, consta
teert Rottenberg tegenwoordig dan ook 
voorzichtig. Ook zijn voorstellen de partij
organisatie zelf te vernieuwen, hebben de 
afgelopen jaren geleidelijk aan steun gekre
gen, ook al werd de behandeling van een 
deel van die voorstellen op het laatste 
congres van de PvdA nog verdaagd. 
Toch ziet het er naar uit dat hij ook hier 
succesvol zal zijn. Rottenbergs juichende 
beschouwingen over de voorbereiding van 
het congres dat op I 0 februari 1996 in 
Zwolle plaatsvindt en waarin de afdelings
vergadering (tot dan toe altijd vrijwel de 
enige plek waar de stukken voor zo'n con
gres werden doorgenomen) concurrentie 
kreeg van nieuwigheden als telefonische 
enquêtes en allerlei bijeenkomsten waar 
ook niet-PvdA-leden en deskundigen 
mochten meepraten, lijken hun uitwerking 
niet te missen. Het zijn steeds meer ge
waardeerde pogingen de interne partijde
mocratie, die volgens Rottenberg nu te veel 
wordt gedomineerd door traditionele par
tijtijgers (bijna 60 procent van de PvdA
congresafgevaardigden zijn mannen van 
middelbare en bovenmiddelbare leeftijd), 
ook maatschappelijk representatiever te 
maken. Meer jongeren, meer vrouwen, niet 
zozeer omdat de PvdA-leden volgens Rot
tenberg een getrouwe afspiegeling van de 
bevolking zouden moeten zijn maar vooral 
omdat onder die groepen de inhoudelijke 
kwaliteit te vinden is waarmee de PvdA de 
aansluiting tot voor kort dreigde te verlie
zen. 
Veel moeizamer verloopt het Rottenbergi-

partijen huren 

artiesten in als zij hun 

zaaltjes vol willen 

krijgen. Wij hebben 

Felix' 

aanse vernieuwingsproject echter in het 
zogeheten Haagse circuit, de plaats waar 
het politieke profiel van de PvdA ècht 
wordt gemaakt. Aanvankelijk ging het de 
partijvoorzitter ook daar voor de wind. 
Vooral tijdens de voorbereiding van de 
Tweede-Kamerverkiezingen was de in
vloed van Rottenberg onmiskenbaar. De 
partij produceerde een opmerkelijk, 
essayistisch verkiezingsprogramma waarin 
actuele (en lang genegeerde) dilemma's 
voor de PvdA niet werden vermeden. 
Weliswaar bevatte dat programma nog 
steeds een waslijst aan even plichtmatige 
als gedetailleerde voornemens voor de 
komende jaren maar die was aanzienlijk 
korter dan in het verleden. De sfeer van 
tastend en creatief sociaal-democratisch 
denken over grote maatschappelijke 
vraagstukken als werk, milieu en nieuwe 
internationale verhoudingen overheerste. 
Die indruk werd bovendien versterkt door 
de opvallende kandidatenlijst die de PvdA 
eind 1993 tegelijkertijd met het ver
kiezingsprogramma presenteerde. Niet 
langer werd die lijst gedomineerd door de 
noeste partijgangers die via afdeling en ge
west als vanzelf boven waren komen drij
ven. Een voor de PvdA ongewoon groot 
aantal nieuwelingen bleek een minstens zo 
groot aantal routiniers te hebben verdron
gen. Veel van die nieuwelingen hadden hun 
sporen bovendien niet in de partij maar 
elders verdiend. Het ging om mensen die
vaak zonder dat zij nadrukkelijk van het 
PvdA-lidmaatschap werden verdacht - in 
de jaren daarvoor een opvallende rol had
den gespeeld in het publieke debat. Mensen 
als de econoom Riek van der Ploeg, de 
huisarts Rob Oudkerk, de GSD-directeur 
Saskia Noorman of funshopster Marriët 
van Zuijlen. Mensen ook die er geen been in 
leken te zien hier en daar eens af te wijken 
van elke titel of jota van het traditionele 
PvdA-gedachtengoed. Minstens zo verras
send was bovendien de aanwezigheid van 
een aantal prominente FNV'ers op de lijst 
zoals Karin Adelmund, Ferd Crone en Rot
tenbergscollega-voorzitter Ruud Vreeman 
die de PvdA de miskleunen met de WAO 
kennelijk alsnog hadden vergeven. 
Vooral die kandidatenlijst wekte de indruk 
dat de Rottenberg-stijl nu ook binnen de 

de Helling- jaargang 8- nummer 4 -winter '95-'96 

muren van het voormalige ministerie van 
koloniën (waar de PvdA-Tweede-Kamer
fractie woont), en wie weet zelfs in de 
plenaire vergaderzaal van de volksverte
genwoordiging, tot wasdom zou kunnen 
komen. In ieder geval zou de ingebouwde 
spanning tussen de meer klassieke sociaal
democratische 'vakbonders' en het al snel 
als sociaal-liberalen (in de stijl van de Ame
rikaanse liberals) getypeerde andere 
nieuwelingen tot interessante PvdA-posi
ties kunnen leiden. De grote vraag was 
natuurlijk, hoeveel ruimte al die aankomen
de Kamerleden zouden krijgen om die po
sities in de dagelijkse actualiteit van het 
Binnenhof daadwerkelijk te kunnen be
trekken. 
Inmiddels is duidelijk dat de bewegings
ruimte in het Haagse PvdA-circuit nog altijd 
zeer beperkt is. Dat geldt vooral als de 
PvdA regeringspartij is en bovendien ook 
nog eens de premier levert. Anders dan bij 
voorbeeld bij de huidige coalitiepartner, de 
WO, waar in ieder geval met de mond 
(maar tegenwoordig onder het leiderschap 
van Frits Bolkestein ook steeds meer in de 
praktijk) het staatsrechtelijk dualisme 
wordt beleden, kent de PvdA een sterk 
monistische cultuur. Het is een cultuur 
waarin de fractie in de Tweede Kamer 
geacht wordt de eigen premier in het 
Torentje niet te veel voor de voeten te 
lopen op het moment dat die doende is om 
binnen zijn kabinet compromissen te slui
ten. Daarbij gaat het niet alleen om de 
uitvoering van het regeerakkoord maar 
ook om (vaak nieuwe en onvoorziene) 
kwesties die niet in dat akkoord zijn gere
geld. Vooral in de samenwerking met de 
christen-democraten- minstens zo monis
tisch als de PvdA - leidde dat er vaak toe 
dat de beide regeringsfracties nauwelijks in 
staat waren een eigen politiek profiel te 
ontwikkelen, omdat zij als het ware met 
één mond de compromissen die door Lub
bers en Kok binnen het kabinet waren 
gesmeed, naar buiten toe verdedigden. 

ÉÉN MOND 
Ook binnen de huidige paarse coalitie onder 

Kok kiest de PvdA weer voor die tactiek. 
Niet alleen omdat men ervan uitgaat dat 
het succes van Kok als premier beslissend 
zal zijn voor het succes van de PvdA bij de 
volgende Kamerverkiezingen maar ook 
omdat de PvdA zich haar hele geschiedenis 
steeds bewust geweest is van haar minder
heidspositie in het parlementaire debat. 
Zonder vaste afspraken met de coalitie
partner en de wil de niet afgesproken 
kwesties toch eerst en vooral binnen de 
coalitie te regelen, zou de partij domweg 
niets voor elkaar krijgen, omdat het de 
coalitiepartner dan vrij staat met anderen 
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(toen de VVD, nu wellicht het CDA) mee 
te stemmen en de PvdA met lege handen 
achter te laten. Monistisch regeren geldt in 
de PvdA-tradities dan ook nog steeds als 
de enige manier om iets gerealiseerd te 
krijgen. 

Die cultuur heeft echter wel degelijk gevol
gen voor de vrijheden die de partij en 
vooral de Tweede-Kamerfractie zich in het 
publieke en het parlementaire debat kan 
permitteren. Al kort na de formatie deelde 
de voorzitter van de PvdA-fractie in de 
Tweede Kamer, Jacques Wallage, zijn nieu
we fractie enigszins dreigend mee dat hij de 
fractie in de eerste plaats als een 'besluit
vormingsmachine' beschouwde en niet als 
een 'proeftuin voor nieuwe ideeën'. Lang
zaam maar zeker heeft Wallage het afgelo
pen jaar binnen de fractie de discipline 
aangehaald. leder fractielid verdedigt daar
bij de compromissen die binnen de fractie 
tot stand komen en die meestal een direct 
verband hebben met wat er binnen het 
kabinet door de PvdA-bewindslieden uit 
het vuur kon worden gesleept. 

Het betekende dat een man als Riek van 
der Ploeg, woordvoerder van de fractie, bij 
de laatste financiële beschouwingen hard-

...... 

handig tot de orde werd geroepen toen hij 
voor de financiering van I 00 miljoen gulden 
extra voor het basisonderwijs een deel van 
de Melkert-banen wilde gebruiken, omdat 
het met de invulling van die banen toch niet 
zo voorspoedig loopt als verwacht. PvdA
minister Melkert was 'not amused' en 
Wallage verbood het Van der Ploeg een 
aanvankelijk mede door hem onderteken
de motie van zo'n strekking nog langer te 
steunen. Eerder moest Van der Ploeg al 
eens afstand nemen van een interview in 
een landelijk dagblad, toen hij daar het 
wettelijk minimumloon- dat hij als hoogle
raar economie altijd al wilde afschaffen -
tegen de zin van de PvdA-top op termijn ter 
discussie had gesteld. 

LOY ALITEITSGRENZEN 
Sprekend is ook het voorbeeld van de eer

dergenoemde Van Zuijlen die zich het afge

lopen jaar herhaaldelijk publiekelijk uit
sprak voor een sterke verruiming van de 
openingstijden van winkels maar een paar 
weken geleden zelf met een amendement 

kwam om de openstelling op zondag tot 
twaalfmaal per jaar te beperken, omdat de 
uitgesproken aarzelingen van Wim Kok 
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over te veel drukte op zondag door een 
meerderheid van de PvdA-fractie werden 
gedeeld. 
Overigens hebben niet alleen de zogehe
ten sociaal-liberalen te kampen met de 
beperkingen die die fractiediscipline hen 
oplegt. Ook iemand als Karin Adelmund 
moet zich af en toe duidelijk inhouden, 
zoals onlangs weer bleek bij de behandeling 
van de privatisering van de Ziektewet. 
Hoewel Adelmund als geen ander de risi
co's van die operatie voor werknemers 
voor het voetlicht kan brengen, stemde zij 
toch voor. Alleen Ruud Vreeman mocht 
tegenstemmen, omdat hij al bij de opstel
ling van het regeerakkoord een voorbe
houd over deze kwestie had gemaakt. Zo
als Adelmund (en de hele PvdA-fractie) er 
ook van af had gezien voor de zomer een 
motie van Paul Rosenmöller (GroenLinks) 
en Pieter Jan Biesheuvel (CDA) te steunen 
die WAO'ers boven de 45 zou vrijwaren 
van de herkeuringen. Adelmund liet - na
drukkelijk met het oog op de belangen van 
Kok en de PvdA-bewindslieden binnen 
paars - daarmee een zekere meerderheid 
voor het beperken van de WAO-herkeu
ringen lopen. 
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Het is trouwens niet denkbeeldig dat Adel
mund c.s. tussen nu en een halfjaar nogveel 
harder met de grenzen van hun loyaliteit 
aan de eigen premier zullen worden gecon
fronteerd. Zijn kabinet heeft zich immers 
bij de formatie verplicht in de zomer van 
1996 te bekijken hoe het er met de hele 
sociale zekerheid voorstaat. Het minst ris
kant is daarbij nog dat deel van die evaluatie 
dat betrekking heeft op de discussie over de 
verdere toekomst van het stelsel. De PvdA 
heeft zich tot nu toe steeds mordicus tegen 
het door de VVD gewenste ministelsel (de 
overheid verstrekt alleen nog uitkeringen 
op het huidige bijstandsniveau; de rest mag 
de werknemer zelf bijverzekeren via zijn 
CAO) gekeerd. Maar echte beslissingen 
daarover hoeven ook van de VVD pas in 
een volgende kabinetsperiode te worden 
genomen. 
Anders wordt dat echter als de door dit 
kabinet afgesproken bezuinigingen op de 
sociale zekerheid niet worden gehaald. Dan 
zullen er- de WD herinnert er graag aan
wel nog dit jaar extra bezuinigingen op de 
sociale zekerheid moeten komen die- ook 
al wordt het geen ministelsel- bijna onher
roepelijk ten koste van hoogte en duur van 
de huidige uitkeringen moeten gaan. lnmid-

foto: Bert VerhoefflHH 

deis is de stand van zaken bij de afgespro
ken bezuinigingen in de sociale zekerheid 
nog hoogst onzeker. Met name bij de pri
vatisering van de Ziektewet en de WAO 
die in totaal bijna twee miljard moeten 
opleveren, zijn vertragingen opgetreden 
waarvan nog niet duidelijk is wat die minis
ter Zalm van financiën zullen kosten. 

NAUWELIJKS VOORBEREID 
Maar het gaat om bedragen die de VVD niet 

gemakkelijk zal laten lopen. De liberalen 
etaleren immers sowieso steeds grotere 
zorgen over de toestand van 's lands finan
ciën in verband met het naderen van de 
Europese Monetaire Unie (EMU) en de 
daaruit voortvloeiende eis van een verdere 
verlaging van de staatsschuld. Bovendien 
voorspellen veel economen dat de econo
mische groei die zich in de eerste twee 
jaren van Koks paarse bewind steeds ruim
schoots boven de door het kabinet als 
'behoedzaam' uitgangspunt gekozen twee 
procent heeft bewogen, zeer binnenkort 
onder die waarde zal dalen. Helemaal on
waarschijnlijk is het daarom niet dat de 
PvdA-bewindslieden in het kabinet-Kok 
straks een zomer van 1996 wacht die 
sterke herinneringen aan die van 1991 zal 

de Helling- jaargang 8- nummer 4- winter '95-'96 

oproepen. 
En net als in 1991 is de PvdA nauwelijks 
voorbereid op een dergelijke discussie. In 
de onlangs gepubliceerde resolutie van het 
partijbestuur voor het aanstaande februari
congres en waar de positie van de PvdA 
binnen de paarse coalitie wordt beoor
deeld, komt de sociale zekerheid niet of 
nauwelijks aan de orde. Ook in het debat 
over de begroting van sociale zaken kort 
voor het Kerstreces hield Adelmund het 
slechts bij de constatering dat er met haar 
partij niet over een verdere aantasting van 
hoogte en duur van de uitkeringen valt te 
praten, een herhaling van zetten die op den 
duur onmogelijk volgehouden kan worden 
als de partij tenminste wil blijven regeren. 

Misschien dat Rottenberg er wel goed aan 
doet zich nog vóór de komende zomerva
kantie zo'n mooi GSM-zaktelefoontje aan 
te schaffen. Voor het onverhoopte geval 
dat er iemand iets met hem wil overleggen. 
Of anders kan hij altijd nog gewoon op dat 
kantoortje aan de Plaats komen zitten. 'f 



Afstand burger en 
politiel< goed voor 

democratie 
Christine Reitzema 

Politici klagen steen en been over de toenemende kloof tussen kiezer en gekoze

ne. Een commissie onder leiding van Deetman boog zich zelfs over staatkundige 

vernieuwing. Opzienbarende voorstellen leverde het niet op. Maar hoe èrg is de 

afstand tussen burger en politiek eigenlijk? Een persoonlijke visie over de 

toekomst van de politieke democratie aan de hand van twee recente boeken. 

Voor het wetenschappelijk bureau van de 
PvdA vormde de magere opbrengst van het 
recente democratie-debat de aanleiding 
om zelf op jacht te gaan naar nieuwe ideeën. 
Vrucht van de sociaal-democratische be
zorgdheid over de groeiende afstand tus
sen zowel burger en politiek als tussen 
politiek en samenleving is het politieke 
pamflet 'De verplaatsing van de politiek'. 
Volgens de auteurs is het grote manco dat 
er 'een adequate omschrijving van de huidi
ge problemen der democratie' ontbreekt 
waardoor men zich op de verkeerde pro
blemen heeft gericht. Deze leemte willen zij 
opvullen door 'een nieuwe agenda voor 
democratische vernieuwing' op te stellen 
die in het teken zal staan van de 'verplaat
sing van de politiek'. 
De politieke macht, zo wordt in het zeer 
helder geschreven pamflet geconstateerd, 
'ligt niet meer alleen in Den Haag en kan 
ook maar zeer gedeeltelijk naar het Binnen
hof worden teruggebracht'. De Haagse 
politiek heeft terrein moeten afstaan aan 
zes andere arena's. 
Allereerst is een deel van de politieke be
sluitvorming overgedragen aan Brussel. 
Omdat ook de politieke problemen de 
landsgrenzen vaak overstijgen, is dit geen 
ongewenste ontwikkeling. Wel kan twijfel 
bestaan over de democratische kwaliteit 
van de Europese politiek. De verplaatsing 
van de besluitvorming is niet evenredig 
gevolgd door een verplaatsing van demo-

cratische controle. Er is niet alleen politieke 
macht overgedragen aan supra-nationale 
instanties, er is ook politieke macht gede
centraliseerd. Bevoegdheden van de cen
trale overheid worden meer en meer over
geheveld naar verschillende lokale vormen 
van bestuur. 

DEMOCRATISCHE CONTROLE 
Behalve de verplaatsing van politieke besluit

vorming naar andere politieke lagen, is de 
besluitvorming verschoven naar de zoge
naamde vierde en vijfde macht: de macht 
van de ambtenaren. Beleidsvoorstellen 
worden door de ambtenaren in de ministe
ries uittentreure voorbesproken, belob
byd en voorgekookt. De volksvertegen
woordiging krijgt daardoor een compromis 
voorgeschoteld waarover niet veel meer te 
onderhandelen valt. Ook de individualise
ring is mede debet aan de verplaatsing van 
de politiek. De mondige burger kan door de 
steeds ruimer geworden openbaarheid van 
bestuur de besluitvorming beïnvloeden. 
De twee overige verplaatsingen van de 
politiek liggen buiten de politieke sfeer. 
Verplaatsing van politieke besluitvorming 
wordt, zo blijkt, door de auteurs in nogal 
brede zin opgevat. Zo worden ook 'belang
rijke maatschappelijke veranderingen die 
niet het gevolg zijn van bewuste politieke 
keuzes' tot de verplaatsing van de politiek 
gerekend. Maatschappelijke organisaties, 
bedrijven en onderzoekslaboratoria be-
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werkstelligen zulk soort veranderingen. Te 
denken valt aan de biotechnologie en ge
netische manipulatie. Door de rechter
lijke macht worden eveneens belangrijke 
maatschappelijke ontwikkelingen geforma
liseerd. Medisch-ethische kwesties als 
euthanasie en het beëindigen van leven van 
wilsenbekwamen worden door de recht
spraak getoetst. De politieke regelgeving is 
in deze niet meer dan een eindstation van 
een maatschappelijk proces. 
Door de verplaatsing van de politiek is, zo 
concluderen de auteurs, de huidige samen
leving niet langer een 'bevelshuishouding' 
maar een 'onderhandelingshuishouding'. 
Deze overgang hoeftgeen uithollingvan de 
democratie te betekenen zolang de contro
le op de besluitvorming democratisch is. 
Maar hieraan schort het nogal eens. De 
nieuwe besluitvormingsarena's zijn niet al
tijd voor iedereen toegankelijk en vereisen 
in veel gevallen een grote kennis van zaken. 
De sociaal-democraten is dit een doorn in 
het oog. 
De auteurs stellen drie- elkaar aanvullende 
- strategieën voor die het gebrek aan de
mocratische controle op de verplaatste 
besluitvormingscentra moeten opvangen. 
Een nogal voor de hand liggende oplossing 
is om de politieke besluitvorming hand in 
hand te laten gaan met democratische con
trole-mogelijkheden. Dat betekent bij
voorbeeld dat het Europees Parlement 
meer bevoegdheden moet krijgen. Daar-
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naast valt te denken aan een gekozen 
parlementsvoorzitter en het instellen van 
een Europees referendum. Ook voor het 
nationale parlement kunnen controle-mo
gelijkheden worden uitgebreid, bijvoor
beeld door het horen van ambtenaren en 
het uitbreiden van de enquêtebevoegd
heden van de Kamer. Het nationale refe
rendum wordt eveneens warm aanbevo
len, met name omdat het de kwaliteit van 
het publieke debat zal verhogen. 
Uitbreiding van de medezeggenschap moet 
de maatschappij verder democratiseren. 
Die uitbreiding moet niet alleen in de be
staande raden (ondernemingsraden, uni
versiteitsraden) plaatsvinden maar ook in 
het vergroten van 'burgerrechten' in instel
lingen. De derde strategie om de be-
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sluitvorming te democratiseren, behelst 
het ontwikkelen van nieuwe vormen van 
debat en besluitvorming. Burgers, deskun
digen en belangengroepen zouden door 
rondetafelgesprekken, publieke discussies 
en fora veel meer bij de politiek betrokken 
moeten worden. Bovendien kan de over
heid de verkregen kennis goed gebruiken in 
de besluitvorming. 
De overheid krijgt, de etatistische traditie 
van de PvdA getrouw, in de uitvoering van 
de democratische vernieuwing een hoofd
rol toebedeeld. In tegenstelling tot de hui
dige trend om alles aan de markt over te 
laten vindt de Wiardi Beekman Stichting dat 
juist de overheid hierin een rol moet 
vervullen. De term die aan dit vernieu
wende type overheid wordt gehangen, is 
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bindend bestuur. Bindend bestuur wil zeggen 
dat de overheid zich enerzijds blijft inzetten 
voor een legitiem bestuur door het aangaan 
van de bovengenoemde dialoog, en ander
zijds de burgers aan zich bindt door ver
plichtende regels die duidelijk omschreven 

zijn. 
Het is nu de vraag of de genoemde voor
stellen om de burger dichter bij de politiek 
te brengen een echte oplossing zijn of 
doekjes voor het bloeden. Om deze vraag 
te kunnen beantwoorden, is het van belang 
onze democratie in historisch perspectief 
te bezien. In 'De moderne democratie, ge
schiedenis van een politieke theorie' schetst de 
Amsterdamse politicoloog Meindert Fen
nema een overzicht van de theorievorming 
over democratie aan de hand van de diverse 
democratische revoluties in de 18e, 19e en 
20e eeuw in Frankrijk, Engeland, Amerika 
en Rusland. Veel van de besproken politiek
theoretische problemen vertonen een ver
rassende actualiteit. 

DEELBELANGEN 
Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de 

democratie is de overgang van het beharti
gen van heta/gemeen belang naar de behar
tiging van deelbelangen. Het onderkennen 
van deze historische ontwikkeling is van 
belang bij het zoeken naar een oplossing 
voor de huidige kloof tussen burger en 

politiek. 
De democratische bewegingen, die in de 
17 e en I Be eeuw opkwamen, bestonden 
voornamelijk uit leden van de burgerij. Jean 
Jacques Rousseau was een van de belang
rijkste pioniers die het representeren van 
het deelbelang of eigenbelang afkeurde. 
Rousseau ging ervan uit dat er een vo/onté 
généra/ was die tot stand zou komen zodra 
burgers niet als representanten van speci
fieke standen of deelbelangen optraden. 
'Voor een werkelijke uitdrukking van de 
algemene wil is het essentieel dat er geen 
belangengroepen in de staat bestaan.' 
Nogal wat filosofen uit die tijd zetten zich af 
tegen de massademocratie waarin alle vol
wassenen, of op zijn minst de mannen, 
kiesrecht zouden krijgen. Zij vreesden dat 
het representeren van het eigenbelang in de 
politiek zou gaan overheersen. 
Tegen dit politiek elitisme kwam in de 19e 
eeuw de socialistische beweging in verzet. 
Ook arbeiders zouden politieke ambten 
moeten kunnen vervullen. Veel sterker 
werd echter de economische ongelijkheid 
benadrukt. De politiek werd als mobiel 
voor economische veranderingen gezien. 
Door algemeen kiesrecht konden econo
mische hervormingen worden afgedwon

gen. 
Een van de belangrijkste economische 
veranderingen die de socialisten voorston· 



den was het afschaffen van het privé-bezit. 
Een maatschappelijke omwenteling zou de 
scheiding tussen publiek en privaat voor
goed opheffen. Ondanks de schijn van het 
tegendeel is het socialisme echter te type
ren als een stroming die opkomt voor de 
belangen van de arbeiders. Dit belang is een 
deelbelang en geen algemeen belang. 

ETATISME 
De macht van het getal van de socialistische 

beweging heeft de democratische hervor
mingen, zoals het algemeen kiesrecht, ze
ker bespoedigd. In veel Europese landen 
werden eind vorige eeuw sociaal-democra
tische partijen opgericht. Ook andere 
groeperingen, christenen en liberalen, had
den zich intussen in politieke partijen geor
ganiseerd. En daarmee werd bewaarheid 
waar veel democraten in de l?e en 18e 
eeuw voor vreesden, namelijk dat partijen 
de politieke macht zouden gebruiken om er 
zelf beter van te worden. 
De Duits-Amerikaanse econoom Schum
peter worstelde aan het begin van deze 
eeuw met de vraag 'hoe het algemeen 
kiesrecht gecombineerd kon worden met 
een stabiel politiek systeem waarin niet de 
massa, maar een competente elite de poli
tieke besluitvorming beheerst.' De ontwik
keling ging echter de andere kant op. De 
democratie werd langzaam maar zeker een 
systeem van vertegenwoordigers van deel
belangen. 
De afgelopen decennia is, mede door de 
afschaffing van de stemplicht, de interesse 
van de burger voor de politiek afgenomen. 
De PvdA kiest ervoor om de kloof tussen 
kiezer en gekozene te dichten door een 
actieve overheid. Het is de vraag of het van 
overheidswege bevorderen van politieke 
participatie door het instellen van referen
da, stadsgesprekken en de gekozen burge
meester een probaat middel is tegen de 
kwaal. Het is vanuit de socialistische tradi
tie te begrijpen dat de overheid een grote rol 
krijgt toebedeeld in het herstellen van de 
kloof tussen burger en politicus. Maar le
vert meer overheidsbemoeienis meer be
trokkenheid van de burger op/ 
Alexis de Tocqueville zag begin vorige 
eeuw al de nadelen van een te sterk etatis
me: 'Ik vrees dat hoe meer de overheid zich 
in de plaats stelt van de burgers, hoe meer 
de burgers de vaardigheden om zich te 
verenigen en zelf initiatieven te nemen zul
len verliezen.' In onze eeuw is het Jürgen 
Habermas die de kwalijke gevolgen van de 
bureaucratische staat heeft laten zien, zoals 
het isoleren en afhankelijk maken van bur
gers. 
Om niet in nog meer overheidsbemoeienis 
te vervallen, een linkse kwaal pur sang, zou 
het misschien een alternatief kunnen zijn 

om de kloof tussen burger en politiek niet 
negatief te waarderen maar deze positief op 
te vatten. De apathie van de kiezer is vanuit 
deze optiek te interpreteren als een teken 
van tevredenheid. Het naar elkaar toekrui
pen van de politieke partijen laat zien dat er 
geen grote politieke geschilpunten over 
deelbelangen meer zijn. De democratie 
heeft zich ontwikkeld van een vertegen
woordiging van het algemene belang naar 
een vertegenwoordiging van deelbelangen. 
Voor het egaliseren van economische 
ongelijkheid en het gelijktrekken van rech
ten is dat zeer nodig en nuttig geweest. 
Maar het is nu tijd om weer meer oog te 
krijgen voor heta/gemene belang. De nood
zaak om deze kant op te gaan, wordt -
gezien de apathie van de kiezer en de 
kleurloosheid van de partijen- met de dag 
klemmender. 
Een van de eerste en tevens moeilijkste 
problemen van deze benadering is het be
antwoorden van de vraag wat het algemeen 
belang is. Zonder een sluitende definitie te 
willen en kunnen geven, denk ik bij alge
meen belang aan problemen die het indivi
duele niveau overstijgen, zoals de milieu
problematiek. Het milieu is geen deelbelang 
en behoort niet toe aan een bepaalde belan
gengroep. Het milieu is, in tegenstelling tot 
kapitaal of arbeid, niet het bezit van iemand. 
Het is van ons allemaal. We gaan er alleen 
nogal onachtzaam mee om. Het is dus zaak 
om de democratie zo om te vormen dat 
algemene belangen, zoals het milieu, beter 
behartigd worden. 

HARDE FEITEN 
Voor Groenlinks ligt hier een uitdaging. Het 

verkiezingsprogramma van de milieupartij 
bij uitstek biedt met betrekking tot de 
democratische vernieuwing weinig soelaas. 
Het is een afgezwakte versie van het PvdA
verhaal en biedt geen coherent alternatief. 
De toonzetting is bovendien zwartgallig: de 
kloof tussen burger en politiek wordt ge
dramatiseerd. 
Groenlinks zou haar vernieuwende karak
ter kunnen tonen door te investeren in een 
nieuw perspectief waarbij de kloof tussen 
burger en politiek als positief wordt geïn
terpreteerd. Politiek moet weer meer de 
nadruk gaan leggen op het algemeen belang 
en minder haar oren laten hangen naar de 
deelbelangen van het electoraat. 
De ideeën van historicus Frank Ankersmit 
kunnen hierbij wellicht van nut zijn. In een 
interview in Filosofie Magazine (september 
1995) zei Ankersmit onlangs dat de verhou
ding tussen politici en hun electoraat te 
beklemmend is geworden waardoor de 
grote problemen niet op de politieke agen
da komen: 'Politici proberen nu alles te 
vermijden wat de kiezer schrik zou kunnen 
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aanjagen. Dat werkt verlammend. Het is 
nodig dat de harde feiten over onze toe
komst duidelijk gezegd worden. ( ... ) Het is 
echt nodig om de kloof tussen burgers en 
politiek te vergroten. En dan kan het best 
zijn dat bepaalde dingen een groot deel van 
het volk niet bevallen.' 
Ankersmit wordt ook in De verplaatsing van 
de politiek geciteerd, overigens met als be
langrijkste doel hem te weerleggen. Als 
reactie op de democratische hervormings
voorstellen zegt Ankersmit dat 'die alleen 
hout snijden voor wie meent dat onze 
democratie geconfronteerd zal blijven met 
het soort van problemen waaraan de de
mocratie haar bestaan te danken heeft.' Die 
problemen waren, zoals we hebben gezien, 
de voorrechten van bepaalde standen. De 
huidige problemen als milieuvervuiling, 
energievoorziening en bevolkingsgroei 
overstijgen het niveau van het deelbelang 
en vragen om een andere oplossing, om 'het 
primaat van de politiek en om een sterke 
staat die zich bewust is van zijn eigen ver
antwoordelijkheid ten opzichte van de 
samenleving.' 
Ankersmit is zich terdege bewust van de 
ondemocratische ondertoon van zijn 
woorden. Dat is geenszins zijn bedoeling. 
'Ik denk juist dat het een uitdaging is om te 
zoeken hoe je zoveel mogelijk van de de
mocratie kunt bewaren.' Groenlinks zou 
een bijdrage kunnen leveren aan de zoek
tocht naar een politiek die het algemeen 
belang op democratische wijze dient. T 
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De rituele dans 
om de Dokwerker 
Het jaar 1995 was een intensief 

herdenkingsjaar. Nederland 

was vijftig jaar bevrijd. In de 

media werd veelvuldig 

stilgestaan bij de betekenis van 

de bijbehorende rituelen. Een 

boeiend herdenkingsritueel is 

het jaarlijkse defilé ter ere van 

de Februaristaking 1941, dat de 

komende keer zèlf toe is aan 

zijn tiende lustrum.Wat 

bewoog al die langzaam 

voortschuifelende mensen bij 

de Dokwerker in de afgelopen 

halve eeuw? Herdachten ze 

allemaal hetzelfde? 

Susan Legêne 

Het afgelopen jaar stond ruimschoots in 
hetteken van de herdenkingvan de Tweede 
Wereldoorlog. In geschriften dook vaak de 
term 'invented tradition' op. Dit begrip is 
ontleend aan een publikatie van de histori
cus Eric Hobsbawm en de antropoloog 
Terenee Ranger. 'lnvented tradition', let
terlijk 'uitgevonden traditie', zijn zich her
halende handelingen met een ritueel of 
symbolisch karakter die verwijzen naar een 
veelal fictief verleden, en waarbij - door
gaans impliciet - een overdracht van nor
men en waarden plaatsvindt die aan een 
gemeenschap samenhang verleent. 
De Februaristakingherdenking is in veel 
opzichten te beschouwen als een traditie. 
Gezichtsbepalende symbolen en rituelen 
bij de herdenking van de Februaristaking 
van 1941 zijn het standbeeld van de Dok
werker, het defilé, de bloemen, de afvaardi
gingen van beroepsgroepen in hun werk
kledij. Minder zichtbaar maar zeker net zo 
cruciaal is de zwijgende aanname dat de 
aanwezigen niet hoeven te praten over wat 
ze daar precies herdenken. Het zijn ele
menten van een herdenking die er van 
oudsher bijhoren en die moeilijk te veran
deren lijken zonder de herdenking zèlf aan 
te tasten. 
Niet iedereen is blij met de Nederlandse 
herdenking;;traditie zoals die zich rond vijf
tig jaar bevrijding ontvouwde. Zo fulmi
neerde J.A.A. van Doorn op 5 mei 1995 in 
HP/De Tijd tegen oorlogsmonumenten als 
de Dokwerker. Terwijl de koningin in haar 
herdenkingsrede juist aan het kunstwerk 
'De verwoeste stad' in Rotterdam en aan de 
vuisten van de Dokwerker refereerde om 

saamhorigheidsgevoel op te roepen, be
schouwde hij dergelijke beelden als 'een 
onovertroffen demonstratie van "the invention 
of tradition", van een geconstrueerd verleden, 
een speciaal ontworpen en gecultiveerd ge
schiedbeeld.' En Van Doorn was niet de 
enige die het huidige herdenkingsritueel als 
een zelfverzonnen traditie kenmerkte en 
als te statisch van de hand wees. 
De critici van de herdenkingstraditie zien 
iets essentieels over het hoofd. Bij de her
denking van de Februaristaking van 1941 
gaat het bij uitstek om een traditie die 
bepaald niet zomaar als bij afspraak werd 
'ingesteld' in 1946. Het is een evenement 
dat met name wat de inhoud van de her
denking betreft langzaam veranderde. De 
rituelen die zich nu lijken te hebben uitge
kristalliseerd, zijn een zorgvuldig tot stand 
gebrachte constructie. Deze constructie 
is het resultaat van een permanent- sterk 
politiek en emotioneel geladen - debat, 
dat onmiddellijk na de oorlog ontstond. 
Een debat, waarin het over veel ging maar 
over veel ook niet. De reconstructie van 
zo'n proces van traditievorming leert ons 
meer over de inhoud van het herden
kingsgebeuren dan het ritueel als zodanig. 
En wat belangrijker is: de mijlpaal van 50 
jaar bevrijding betekent niet dat dit pro
ces is afgerond en de herdenking kan 
worden bijgezet. 

EEN STIL PLEIN 
'Verwacht van ons niet, dat wij U het Meijerplein 

laten zien in alle overgevoelige tekening van 
standwerker tot dokwerker', waarschuwde 
Jaap Meijer in de inleiding van zijn boek over 
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De CPN perste tot 1978 de 
het Jonas Daniël Meijerplein- de plek waar 
het standbeeld van de Dokwerker staat en 
waar jaarlijks op 25 februari de Februarista
king 1941 wordt herdacht. Even bekend, 
misschien, als dit standbeeld is de foto van 
de hurkende mannen - hun armen in de 
lucht - gemaakt tijdens de razzia van 22 
februari 1941 op hetzelfde plein. Het is een 
bewogen beeld van mensen die spoedig 
daarna zouden sterven in Mauthausen. Ter 
sprake komt de Dokwerker in Meijers 
Doek inderdaad niet, maar toch ook weer 
.vel: naast een fragment over de 'laatste 
bezoeker' van de synagoge in de oorlog 
eindigt het boek zwijgend met een pagina
grote foto van dit beeld. Opdat de lezer zelf 
het verhaal van het Amsterdams jodendom 
uit-denkt. 

Het Jonas Daniël Meijerplein is niet altijd 
,·,et centrum van de herdenkingsplechtig
i1eid geweest. De eerste herdenking in 
1946 vond plaats tegenover de Mozes- en 
Aironkerk op het Waterlooplein. In 1950 
werd ze verplaatst naar het Jonas Daniël 
1'1eijerplein. Daar werd eind 1952 de Dok
' Werker onthuld, zijn armen gestrekt in de 
r richting van het Waterlooplein. In 1970 
1werd het beeld verplaatst, vanwege de 
\Werkzaamheden aan het metrotracé, en 
1werd het met zijn rug naar de Portugees
l!:;raëlitische synagoge gedraaid. 

I :Je keuze voor hetJonas Daniël Meijerplein 
1werd door de toenmalige directeur van 
Jl•ublieke Werken beargumenteerd door te 
wijzen op de eigenaardige bekoring van het 
1:-iein 'door zijn vorm, de schaal, de kleur, de 
/]lomen, de sfeer van de oude jodenbuurt die er 
ttJstbaar is' (Tilanus, pag. 78). In 1946 was 
F•ublieke Werken er nog tegen geweest om 
t:•p datzelfde plein een joods monument ter 
nagedachtenis van de joodse slachtoffers te 
plaatsen, want dat legde teveel nadruk op 
deze vervolgde bevolkingsgroep. Een Fe
bruaristakingsmonument, dat immers heel 
Amsterdam aanging, mocht twee jaar later 
wel, in de verwachting, neem ik aan, dat de 
aanwezigen bij de herdenking zelf over de 
vervolgden zouden nadenken. 

BEWEGENDE MENSEN 
Op de bekoring van het Jonas Daniël Meijer

plein is in de loop der tijd een stevige 
inbreuk gemaakt. De foto's van de jaarlijkse 
her·denkingen tonen de veranderingen in 
dit stukje Amsterdam: klinkers worden 
v•ervangen door asfalt, wegen worden bre
drer, er staan steeds minder gebouwen en er 
is vrijwel altijd (tot op de dag van vandaag) 
er1·gens een bouwput te zien. Toen de Dok
w,erker eenmaal zijn plaats had gevonden, 
w.<s er geen reminiscentie meer van de 
o1.rde jodenbuurt; alleen de beide synagoges 
w.<ren gebleven. Rabbijn Jacob Soetendorp 
ty,·peerde het plein in een gedicht over de 

herdenking in een eng 

partijpolitiek keurslijf 
maarzorgde 

tegelijkertijd voor een 

inhoudelijke 

verbreding 

Dokwerker als 'het lege hart', waardoor
heen 'de auto's razen I op weg naar snellere 
vaart en meer geluk.' 
Niet alleen de stad, ook de mensen die 
gedurende een halve eeuw naar de herden
king kwamen, zijn veranderd. Foto's geven 
daar een goed beeld van: jassen, hoeden, 
petten, kapsels zijn mode- en welvaartsge
bonden. Maar ook commentaren uit kran
ten maken de veranderingen zichtbaar. In 
1972 bijvoorbeeld, toen de herdenking in 
het teken stond van de mogelijke vrijlating 
van de 'Drie van Breda', merkten vrijwel 
alle kranten in hun verslag op dat er veel 
jongeren opgekomen waren. Die constate
ring is opmerkelijk, omdat ook op foto's 

Een herdenkingsoffiche 
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van direct na de oorlog altijd veel jongeren 
te zien zijn. Toen echter waren jong en oud 
in gelijke mate bij de herdenking betrokken, 
jong en oud verscheen in een kamppak, of 
in een herkenbaar uniform dat direct ver
wees naar de achter hen liggende gebeurte
nissen. De jongeren van 1972 hadden ech
ter zelf de oorlog niet meegemaakt en 
vertegenwoordigden een nieuwe genera
tie. Herinneren en herdenken zijn dan in 
elkaar overgegaan. 

Het fotoarchief van De Waarheid bevat 
jaar na jaar opnames van de kranslegging 
door de CPN. In de eerste jaren ge
schiedde dit door wisselende bestuur
ders, maar vanaf 1953 legde vrijwel ieder 
jaar partijleider Paul de Groot, samen met 
een medebestuurder, de krans. Op de fo
to's is hun gevolg ook te zien: partijbe
stuurders, communistische verzetsstrij
ders en kinderen van verzetsstrijders 
staan enkele meters achter hen. Dergelij
ke foto's waren ooit voer voor Neder
landse 'Kremlin-watchers', maar ook nu 
nog zijn deze beelden interessant materi
aal voor een sociaal portret van de CPN, 
'de partij van de Februaristaking', juist 
door de kleumerige herhaling: het stil-
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Driekwart van de joden is 
staan, de kranslegging, de terugkeer van 
telkens dezelfde gezichten op de foto's -
ieder jaar een dagje ouder. 

COMMUNISTISCH MONOPOLIE 
En hier komt het defilé enigszins in beweging 

en komen controverses over de inhoud van 
de herdenking in zicht. Twee instanties 
speelden een hoofdrol in de ontwikkelings
geschiedenis van het herdenkingsritueel: 
het gemeentebestuur van Amsterdam èn 
de CPN, ieder vanuit een eigen belang. 
'Ik kon mij niets mooiers voorstellen dan bur
gemeester te zijn van de stad van de Februa
ristaking', schreef Ed van Thijn in 1994 (Re
tour Den Haag, p. 67). De Februaristaking 
hoort bij Amsterdam; de stad kreeg van 
Wilhelmina het devies 'Heldhaftig, Vastbe
raden, Barmhartig', vooral vanwege het 
gebaar van deze staking. De gemeente 
Amsterdam hield, na politieke problemen 
binnen een initiatiefcomité, de oprichting 
van een monument in eigen hand en legde 
vanaf 1953 ieder jaar 's morgens vroeg 
een krans, tijdens een officiële herden
kingsplechtigheid. Foto's vanaf 1946 tonen 
De Boer, D'Ailly, Samkalden, Polak, Van 
Thijn. 's Middags organiseerde het Her
denkingscomité van de Februaristaking, 
waarin de CPN een sterke invloed had, 
een meer politiek getinte herdenking. Dit 
comité benadrukte in zijn eigen oproep 
de leidende rol van de illegale communis
tische partij tijdens de staking en hamerde 
bovendien op het algemeen-politieke ka
rakter ervan: de Februaristaking was niet 
alleen gericht tegen de jodenvervolging 
maar ook tegen de Duitse bezetting in het 
algemeen. 
De CPN-visie leidde tot scherpe debatten 
met politiek andersdenkenden. In deze 
controverses, die van 1946 tot 1978 zou
den duren, schaafde de CPN haar terugblik 
op de Februaristaking verder bij. Daarbij 
was enerzijds sprake van een verenging van 
het geschiedbeeld: de discussie over de 
staking werd gedomineerd door een debat 
over de leidende rol van de illegale CPN, 
met gaandeweg een steeds grotere nadruk 
op de leidende rol van partijleider Paul de 
Groot. Anderzijds werd de inzet van de 
herdenking verbreed naar actuele politieke 
kwesties. 
Deze verenging zien we terug in het ritueel 
van de jaarlijkse herdenking. Aanvankelijk 
stonden de Februaristakers zelf centraal: 
de plechtigheid vond plaats bij een schild 
met de namen van zeven communistische 
deelnemers, die in of vanwege de staking de 
dood vonden. Een aantal jaren werd de 
herdenking bovendien afgesloten met een 
stille tocht naar het monument van Hildo 
Krop op de Oosterbegraafplaats. In 1953, 
het eerste jaar van de Dokwerker, besloot 

gedeporteerd. De 
herdenking heeft deze 

leegte niet kunnen 

vullen. De rust die is 

ingetreden rondom 

het herdenkings
ritueel is misschien 
nodig om haar 

grijpbaar te maken 

de CPN om op 25 februari niet meer 
expliciet de doden te herdenken maar het 
feit van de staking zèlf centraal te stellen. 
Tegelijkertijd werd de leidende rol van Paul 
de Groot bij de staking naar voren gehaald. 
De Groot claimde daarbij onder meer -
overigens ten onrechte - het beroemde 
pamflet dat tot de staking opriep te hebben 
geschreven. En de CPN schaarde zich als 
één man achter haar leider. De Waarheid 
plaatste in 1953 het volgende onderschrift 
bij een foto: 'De zie/ van de Februaristaking, 
Pau/ de Groot, a/gemeen secretaris van de CPN, 
die tijdens het defilé onafgebroken bij het 
monument bleef staan.' 
Pas toen de CPN onderling verdeeld raakte 
en in 1958 vooraanstaande oud-verzets
strijders werden geroyeerd, leidde de do
minante positie van De Groot in het her
denkingsritueel tot conflicten. In 1961 
schreven de meeste kranten er schande van 
dat De Groot, traditiegetrouw staande 
naast het monument, zich demonstratief 
had omgedraaid toen Gerben Wagenaar en 
Henk Gortzak een krans legden namens de 
Socialistische Werkerspartij (SWP), de 
partij die zij na hun royement hadden opge
richt. Zelfbewust repliceerde De Groot 
echter in De Waarheid van 3 juni 1961: 'De 
herdenking zij nationaal en open voor iedereen. 
Maar uit de historie vloeit voort, dat de CPN 
partij is bij deze herdenking.' Hij betoogde dat 
de lieden van de SWP verraad hadden 
gepleegd aan de geest van de staking, door
dat zij verraad hadden gepleegd aan de 
partij van de staking. 'Ook al zouden zij er 
twintigjaar ge/eden aan deel hebben genomen, 
dan maakt dit geen verschil uit, omdat hun 
houding van nu, hun handlangersdiensten aan 
de reactie, een hoon zijn aan de idealen waar
voor de Februari-stakers gestreden hebben, 
welke strijd thans door de CPN wordt voortge
zet.' 

De Groot bleef kransen leggen, tot hij in 
1978 door de CPN werd ontheven van zi\n 
erelidmaatschap. Vanaf dat moment drukte 
de partij zijn rol tijdens de staking weg. Zo 
vermeldde het Herdenkingscomité in zijn 
oproep als toelichting achter de naam van 
De Groot het cryptische 'ex-Kamerlid', dit 
op last van het dagelijks bestuur van de 
CPN. De Groot zelf had de toevoeging 
'oud-verzetsstrijder en illegale partijleiding 
CPN in verband met februaristaking' opge
geven. Over de herdenkingsplechtigheid 
zelf stelde partijvoorzitter Henk Hoekstra 
in het Dagelijks bestuur van de CPN: 'De 
buitengewoon grote opkomst bewijst dat de lijn 
die we getrokken hebben, ook ten aanzien van 
de geschiedenis van de partij, juist is geweest' 
(Notulen DB-CPN, 27 -2-1978.) Exit De 
Groot, en de leiding haalde opgelucht adem 
dat niet de hele stakingsherdenking mee 
was verdwenen. 
Werd door toedoen van de CPN tot 1978 
de herdenking van de Februaristaking ener
zijds in een eng partijpolitiek keurslijf ge
perst, anderzijds zorgde diezelfde partij dus 
voor een inhoudelijke verbreding van de 
herdenkingstraditie. Voortdurend werd de 
relatie gelegd met actuele politieke the
ma's. Soms waren er directe verbindingen 
met de Tweede Wereldoorlog; de op
komst bij het defilé was dan groot, zoals bij 
de vrijlating van de 'Drie van Breda' of bij de 
Menten-affaire. Vaker echter werd de her
denking verbonden aan thema's als de wa
penwedloop, de vakbondsvrijheid of ge
beurtenissen in het buitenland, zoals de 
politionele acties in Indonesië, de Duitse 
herbewapening, de moord op Martin Lu
ther King, de Vietnamoorlog, de val van 
Allende of de vrijlating van Mandela. 

LONT EN KRUlTVAT 
Vooral in de jaren vijftig en zestig stuitte dit 

op veel bezwaren van andersdenkenden. 
'Februaristaking was verzet tegen wat thans 
achter het Ijzeren Gordijn gebeurt', schreven 
de grote politieke partijen in een gezamen
lijk manifest uit 1953 in reactie op de teneur 
van de herdenkingsoproep. Twintig jaar 
later vroeg het Amsterdamse VVD-raadslid 
A. Pais zich in De Telegraaf af ( 16 februari 
1973) of die mottenballenteksten over 
Westduits revanchisme nou echt nodig 
waren. Hij stelde het zwijgen over Estland, 
Letland, Litouwen of Tibet tegenover het 
rumoer rond Vietnam en sloot af met: 'Het 
is ook het "comité" toch we/ bekend, dat niets 
verder verwijderd is van de geest van 194/ dan 
selectieve verontwaardiging en politiek ge· 
k/eurd protest tegen onrecht?' 
Maar wat was dan wèl die 'geest van 1941 '1 
In de historische discussie over de Februa· 
ristaking hebben steeds twee visies met 
elkaar gebotst: het beeld van een door de 
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' CPN georganiseerde staking met een sterk 
politiek karakter versus het beeld van een 
spontane protestbeweging die voortkwam 
uit een gekwetst rechtvaardigheidsgevoel. 
De historicus Ben Sijes probeerde in zijn 
studie over de Februaristaking uit 1954 
beide visies met elkaar te verzoenen door 
de inmiddels beroemde beeldspraak van 
11ont en kruitvat. De CPN was de lont, daar 
i:ag het initiatief; de kracht van de explosie 
·werd echter bepaald door de hoeveelheid 
lkruit. Buiten de CPN vond deze studie een 
2eer gunstig onthaal en de visie op de 
staking werd vrijwel algemeen overgeno
'llen. Voor de CPN was de lont-en-kruit
wat-theorie echter niet aanvaardbaar en 
,men reageerde onmiddellijk woedend op 
,jit boek. 

/l"\eer misschien nog dan tegen deze 'baga
' r.e//isering' van de rol van de CPN verzette 
111et name Paul de Groot zich tegen iedere 
·;uggestie dat er een tweedeling in Amster
dam zou hebben bestaan tussen recht
;geaarde Amsterdammers en weerloze jo
den. In het dagelijks bestuur van de CPN, 
l::ort na het verschijnen van Sijes' boek, 

betoogde hij dat Si jes de staking voorstelde 
als een sentimentele daad, in plaats van als 
een daad van klassesolidariteit van het 
Amsterdamse proletariaat met joodse 
werkers. Paul de Groot wees ieder onder
scheid tussen joden en niet-joden af en hij 
kritiseerde medebestuurders als zij in deze 
kwestie hun woorden niet zuiver genoeg 
kozen. Hij zag een eventuele joodse identi
teit enerzijds als een etnische, anderzijds als 
een religieuze kwestie. Van dat laatste had 
het communisme zich bevrijd 'door een 
wetenschappelijke beoordeling van de natuur 
en de maatschappij'. 'De bewering dat het 
Joodse volk door geloof aan god verbonden was, 
is een stelling van het zionisme en ftlosemieten. 
Na de verwoesting van de tempel in Jeruzalem 
door de Romeinen, in het begin van de jaartel
ling, bestond er geen 'joods volk" meer', 
schreef hij in 1970. Onderscheid naar etni
sche afkomst was in de optiek van De 
Groot van voorbijgaande aard en vervaag
de bij iedere volgende generatie; ervoor in 
de plaats kwam een nationaal bewustzijn. 
De nazi's hadden tevergeefs geprobeerd 
deze ontwikkeling in Nederland terug te 
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draaien. In de visie op de Februaristaking 
moest dan ook niet aan dit onderscheid 
worden gerefereerd. 

HET LEGE HART 
Een nationaal bewustzijn; min of meer dat

zelfde stelde Rabbijn Soetendorp in 1963. 
'De voornaamste bedoeling van de Duitsers bij 
hun actie was de band tussen het Nederlandse 
volk en de joden door te snijden. Het lukte niet; 
dat is het glorieuze van de februari-staking.' 
(Het Parool, 25 februari 1963.) Het lukte 
niet en zal ook nu, in veranderde omstan
digheden, niet lukken. Dat was de bood
schap van Ed van Thijn bij zijn afscheid als 
burgemeester in 1994 aan de raad. Terwijl 
hij de drie extreem-rechtse raadslieden 
recht aankeek, zei hij: 'De Februaristaking, 
dat was onze eigen bevolking, rasechte Amster
dammers die zich met gevaar voor eigen leven 
inzetten voor stadgenoten die onrecht werd 
aangedaan.' (Retour Den Haag, pag. 67.) 
Van Thijn had zich jaren daarvoor al per
soonlijk voor de herdenking van de staking 
ingezet. In 1965, net fractievoorzitter ge
worden van de PvdA, nam hij het initiatief 
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om de CPN en de gemeente over te halen 
tot een gezamenlijke herdenking in 1966. 
Vanaf dat jaar is de herdenking ongedeeld. 
De laatste jaren wordt er zelfs niet meer 
gemopperd: sinds 1991 brengen het Her
denkingscomité en het gemeentebestuur 
een gezamenlijke oproep uit. Het heeftzo'n 
veertig jaar geduurd voor deze consensus 
tot stand kwam en de discussie over de 
staking van haar scherpe kanten was ont
daan. En in die tussentijd kreeg de herden
king dus haar vorm, als een vast ritueel, 
zonder sprekers, met bloemen, een op
roep, adherenten, stilstaan. 
Is deze consensus, dit ritueel, nu deinvented 
tradition, bedoeld ter canonisering van een 
geconstrueerd gedeeld verleden/Ik wil te
rugkomen op het beginbeeld: de mannen, 
armen in de lucht, hurkend bij het rioolge
bouw op het Jonas Daniël Meijerplein, in
middels binnen het blikveld van de Dok
werker - in het lege hart van de oude 
jodenbuurt. ledereen in het defilé weet dat 
de Dokwerker deze leegte niet heeft kun
nen vullen. Een keer heeft het Herdenkings
comité dat vrij letterlijk wel geprobeerd, 
toen het op een affiche een tekening van 
Cl ara de Jong over de razzia's afdrukte. De 
tekening heeft een lege plek in het midden. 
Op het affiche is daar een foto van de 
Dokwerker in geplaatst, met bloemen aan 
zijn voet. 
De rust die is ingetreden rondom het her
denkingsritueel was misschien een voor
waarde om deze leegte grijpbaar, en daar
mee ook bespreekbaar te maken. De Fe
bruaristaking heeft de jodenvervolging niet 
verhinderd; in de twee erop volgende jaren 
is driekwart van de Nederlandse joden 
gedeporteerd, met medewerking van ande
re Nederlanders. Van Paul de Groot mocht 
dat niet gezegd worden. Hij verweet Sijes 
defaitisme, omdat deze het de CPN niet 
nazei dat de Februaristaking een groot suc
ces was. De Groot - een jood, drie jaar 
leider van de illegale CPN en twee jaar 
ondergedoken terwijl zijn vrouw en doch
ter waren opgepakt en gedeporteerd - liet 
zijn persoonlijke geschiedenis in de partij
politiek niet toe. Hij profileerde zich als 
leider van de partij van het verzet: een partij 
die geen slachtoffers telde, maar alleen 
mensen die waren gevallen voor hun zaak. 
Deze geharnaste communistische visie 
sloot op een bepaalde manier aan bij de 
gemeentelijke herdenkingstraditie, waar
binnen tot voor kort evenzeerweinig ruim
te bestond om te spreken over de feitelijke 
gang van zaken rondom de deportaties. Van 
Thijn schreef over de rol die gemeente
diensten speelden bij het in kaart brengen 
en isoleren van joden in Amsterdam: 'Het is 
niet moeilijk om over dit gebrek aan heroïek 
achteraf een collectief gevoel van schaamte te 

ontwikkelen. Het is wel moeilijk om achteraf 
( .. .) van geval tot geval een moreel oordeel uit 
te spreken.' (Nog een nacht slapen, pag. 63-
65.) 

BETEKENISSTRIJD 
De herdenking van de Februaristaking is tra

ditie geworden, met een vaste vorm en een 
inhoud waarover consensus is bereikt. 
Door deze consensus lijkt het mogelijk 
geworden om los te komen van de kramp
achtige tweedeling (of juist de vermijding 
van iedere suggestie van een tweedeling) in 
'helden' en 'slachtoffers' en na te denken 
over de vraag hoe het mogelijk is geweest 
dat zoveel joden uit Nederland zijn gede
porteerd. 
Bestudering van het ontstaan van deze her
denkingstraditie is één van de manieren om 
te zoeken naar een antwoord op deze 
pijnlijke vraag, die te maken heeft met 
uitsluitingsmechanismen binnen onze sa
menleving. De herdenking van de Februari
staking heeft wat dat betreft in de loop der 
decennia een functie gehad in het tot stand 
brengen van sociale cohesie. Dit geschied
de binnen de CPN in een proces van inslui
ting en uitsluiting. De CPN kende zichzelf 
als partij van de Februaristaking. Jongeren 
die zich de normen van de partij hadden 
eigengemaakt, ervoeren de saamhorigheid 
tijdens het defilé en werden deel van 'de 
partij van het verzet'. Politieke tegenstan
ders werden buiten de oproep gehouden. 
Van belang is dat een dergelijke in- en 
uitsluiting ook plaatsvond op een algeme
ner niveau: de Februaristaking werd her
dacht als een verzetsdaad, over en voor de 
slachtoffers werd daadwerkelijk en vol aan
dacht gezwegen. Voor de twee belangrijk
ste antagonisten bij de vormgeving van het 
herdenkingsritueel, het gemeentebestuur 
en de CPN, gold daarbij gelijkelijk dat de 
herdenking van de Februaristaking moest 
bijdragen aan het legitimeren van gezags
verhoudingen. Het ging om het morele 
gezag van 'de gemeente' versus dat van 'de 
CPN', en- binnen de CPN- om onderstre
ping van de leidende rol van Paul de Groot. 
Bij dit alles heeft de herdenking wel degelijk 
een belangrijke rol gespeeld in het doen 
uitkristalliseren van een normen- en waar
denpatroon ten aanzien van solidariteit te
genover racisme en vervolging. En dit is in 
mijn visie een voorwaarde voor een onbe
vangen discussie over de effectiviteit van de 
uitsluitingsmechanismen die de nazi's wis
ten te realiseren binnen de Nederlandse 
samenleving. 

Tradities worden niet van de ene op de 
andere dag uitgevonden, waarna ze - in 
gestolde vorm - voortbestaan. Het voor
beeld van de herdenking van de Februari-
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staking maakt duidelijk dat zij zich in stadia 
ontwikkelen; stadia die gepaard gaan met 
'betekenisstrijd'. Nu de vorm van het ri
tueel uitgekristalliseerd lijkt, zal deze bete
kenisstrijd niet zomaar eindigen. Op de 
consensus die nu bereikt lijkt, kunnen 
twee nieuwe ontwikkelingen volgen. De 
herdenking kan het karakter krijgen van 
wat J.A.A. van Doorn in zijn eerderge
noemde artikel een 'moreel agentschap' 
noemde. Hij waarschuwt in dezen tegen 
'politica/ correctness'. Het lijkt me echter 
waarschijnlijker dat de herdenking zal kun
nen bijdragen aan een verdere doorbre
king van het zwijgen over de achtergron
den van de jodenvervolging en over de 
reacties in de Nederlandse samenleving. 
Amsterdam, als stad van de Februarista
king, is daar bepaald nog niet uit. T 
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• • IJten 
in het zan 
Hlans Schellekens 

ffiet hoger onderwijs staat in laag aanzien. 

CJgenschijnlijk is daar alle reden voor. Er wordt te 

l<ung doorgestudeerd en diploma's zijn van weinig nut 

a p de arbeidsmarkt. 

Tnovermaat van ramp 

g1at het om een 

onderdeel van de 

v~rzorgingsstaat dat 

tamelijk duur is en dat 

slecht ligt bij Jan met de 

Pet. Niet botweg snijden 

dus, maar de zwaktes in 

de sector uitbuiten. Hoe 

het nieuwe 

omderwijsmanagement 

op sluwe wijze tot 

masochisme uitnodigt. 

Het is verleidelijk de waarde van het hoger
onderwijsbeleid af te meten aan het optre
den van de bewindslieden Ritzen en Nuis. 
Hun optreden levert vooral tragikomische 
beelden op. Vaak in slow motion uitge
voerd om de liefhebber het volle genot van 
het schouwspel te gunnen. 
De eerste bewindsman verslikt zich regel
matig in zijn eigen degens door te vergeten 
wie hij wat, waar en wanneer heeft beloofd. 
Een spaarregeling voor studiepunten, hoe
zo spaarregeling? Waar heeft u het over? 
De tweede bewindspersoon doet als 
gediplomeerd strandjutter zijn best het 
publiek de indruk te geven dat het makke 
gezelschap van universitaire mosselen en 
kokkels naar zijn pijpen danst en met hem 
in een levendig debat verwikkeld is over de 
problemen van het hoger onderwijs. 
'Schelpen in het zand' is de fraaie titel van het 
eindverslag van het door Nuis geleide de
bat. Schelpen zijn sierlijke, maar nutteloze 
restanten van dieren die niet meer leven. 
Wat gebeurt er eigenlijk met het hoger 
onderwijs? Wordt er rottigheid uitgehaald, 
zodat we de universiteiten later als lege 
schelpen zullen terugvinden in het zand of 
zijn het sint-vitusdansjes van politici die niet 
weten waar ze moeten staan nu de grond 
onder hun voeten zo heet begint te wor
den? 

PROEFTUIN 
In gestaag tempo verwijdt zich de kloof tus

sen de overheid en de docenten. Gemeen
schappelijk kenmerk van alle beleidswijzi-
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gingen van de laatste jaren is dat de afstand 
tussen beleid en uitvoering is vergroot. 
Hierdoor is het beleid onrealistischer en 
onpraktischer geworden. Het isolement 
van de uitvoerende praktijk is versterkt en 
haar creatieve kracht is afgenomen. We 
zien verwoede pogingen van de overheid 
om de kosten te drukken en de verant
woordelijkheid voor het beheer van het 
onderwijs meer bij de instellingen zelf te 
leggen. De docenten zijn grotendeels bui
tenspel gezet en worden nauwelijks be
trokken bij het beleid. De overheid is in
middels druk doende de verschillende par
tijen te activeren, zodat deze zich meer met 
elkaar bezighouden dan met de overheid. 
Verdeel en heers, maar waarover eigenlijk? 
Het wordt steeds duidelijker, de regering 
gebruikt het hoger onderwijs als proeftuin 
voor nieuw onderwijsbeleid. Een klein, re
latief makkelijk te bewerken lapje grond 
voor het uittesten van enkele giftige plan
ten, die daarna in hetgroot kunnen worden 
uitgezet. Onverhoeds een wetswijziging 
invoeren, waardoor democratisch gekozen 
universiteits- en faculteitsraden kunnen 
worden opgedoekt, de doorstroming van
uit het hoger beroepsonderwijs naar de 
universiteit bemoeilijken, het collegegeld 
verder verhogen en de studenten met gro
ve middelen afschrikken om een universi
taire studie te kiezen - het zijn allemaal 
tekenen die duiden op een bewust ont
moedigingsbeleid. 
De overheid blijkt tot haar verbazing zo
waar echt invloed uit te kunnen oefenen op 
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De minister en de 
de toestroom van studenten. Een negatieve 
invloed, maar toch, ze is aanzienlijk, de 
aanmeldingscijfers bij de universiteiten zak
ken immers ineens flink in! In een tijdsbe
stek van veertig jaar is de rol van de over
heid in het onderwijs veranderd van centra
le financier en beheerder, die zich afzijdig 
hield van de inhoud en het veranderings
proces van het onderwijs, tot kostenbewa
ker en procesmanager, die zich van inge
wikkelde mechanismen bedient om de kos
ten in de hand te houden en de inhoud van 
het onderwijs beter afgestemd te krijgen op 
de maatschappelijke behoefte. 
Tussen deze twee rollen zat er nog één, 
namelijk een constructieve: een overheid 
die niet meer afwachtte, maar het initiatief 
nam tot de noodzakelijke vernieuwing van 
het onderwijs. Ons categorale onderwijs 
kon niet voldoen aan de eisen van de open, 
standenloze maatschappij van na de oorlog. 
De constructieve rol van de overheid be-
trof het opzetten van vernieuwingsprojec
ten. Niet rechtstreeks samen met het veld, 
maar indirect op gang gebracht door de 
overheid via nieuwe organen tussen de 
overheid en het veld in, de landelijke 
pedagogische centra. Noodzakelijk als ver
lengstuk en buffer om de neutrale positie 
van de overheid te handhaven en de afstand 
tot het veld te kunnen bewaren. 
De overgang van de tweede naar de derde 
naoorlogse onderwijsrol van de overheid, 
van constructeur naar procesmanager, was 
nodig omdat de meeste vernieuwingen 
weinig opleverden, op niets waren uitgelo
pen of, tegen de verwachting in, niet van de 
grond kwamen. Negatieve voorbeelden 
zijn de integratie van het kleuter- en basis
onderwijs en de middenschool. Een voor
beeld van een vernieuwing die niet van de 
grond kwam in het universitaire onderwijs 
is de invoering van moderne methoden 
voor de overdracht van kennis. Aanpassing 
van de universitaire didactiek, nog steeds 
gedomineerd door de hoorcollege-me
thode, bleef uit. 

BEDRIJFSKUNDIG DENKEN 
De overheid is er langzaam maar zeker van 
overtuigd geraakt dat sleutelen aan de 
structuur van het onderwijs weinig uithaalt. 
Architect spelen is leuk, behalve als je net 
als het domme mannetje uit het kinderver
haal je huisje op kruiend ijs hebt gebouwd. 
Doelmatigheid heeft meer met het functio
neren van het onderwijs te maken dan met 
de structuur ervan. Waarom bereikt het 
onderwijs de doelen niet die de samenle
ving stelt, zoals een doorbreking van de 
sociale ongelijkheid, en waarom is het ren
dement van veel opleidingen zo laag? Zijn de 
opleidingen niet 'studeerbaar' genoeg, on
danks de positieve geluiden daarover van 

staatssecretaris 
hebben de kans 
verprutst om het 
hoger onderwijs beter 
te laten functioneren 

de oordeelkundigen die door de universi
teiten zelf zijn aangewezen? Waarom ne
men de instellingen zelf zo weinig initiatief 
om hun onderwijs te verbeteren? 
Met het stellen van deze vragen is het 
bedrijfskundig denken binnengeslopen: 
denken in termen van procesbesturing, 
delegeren van verantwoordelijkheden, ge
ven van taakstellende opdrachten, toepas
sen van het profijtbeginsel, verlagen van de 
kosten, efficiëntere organisatie, kortere 
doorlooptijden, snellere resultaten, hoge
re output en vooral 'onderwijs als con
sumptieartikel'. Sommigen hebben de 
overtuiging, dat het Angelsaksische hoger
onderwijssysteem beter voldoet aan deze 
bedrijfskundige eisen dan ons systeem. Het 
Angelsaksische systeem kent opleidingen 
met een undergraduate- en een graduate
gedeelte. Het undergraduate-deel wordt 
afgesloten met een bachelor-diploma, dat 
onder het niveau van ons doctoraaldiploma 
ligt. Het bachelor-gedeelte beslaat door
gaans drie jaar. De meeste studenten verla
ten de universiteit met deze graad. Het 
graduate-deel wordt afgesloten met een 
master-graad, een niveau net boven de 
drs-. ir- of mr-titel. In het Angelsaksische 
systeem wordt geselecteerd aan de poort. 
Het systeem wordt verder gekenmerkt 
door prestatiegerichtheid, wedijver en 
competitie. Studenten doen meer dan bij 
ons hun best om tot de beteren van hun 
jaargroep te behoren. Universiteiten doen 
meer dan de onze hun best zich van andere 
te onderscheiden. 
Ons systeem heeft nog steeds een Duitse 
inslag: de universiteit als vormingsinstituut. 
Vorming vergt net als rijping geduld en tijd 
en is bovendien persoonsgebonden, dus 
duur. Daar komt nog bij dat het resultaat 
van de vorming niet voorspelbaar is en niet 
in harde cijfertjes is uit te drukken. Wie 
heeft er het meeste voordeel van, de stu
dent zelf of de samenleving die zijn of haar 
studie mogelijk maakte? Het blijft onduide
lijk wat het bedrijfsleven met de verkregen 
kwalificaties van de afgestudeerde aankan, 
althans in de ogen van de politici met het 
beslagen bedrijfskundige brilletje op de 
neus. De overheid als procesmanager, de 
instantie, die in de woorden van minister 
Ritzen 'de middelen beschikbaar stelt en 
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bepaalt hoe die worden toegedeeld.' De 
instantie die ook de doelen stelt die met dat 
overheidsgeld moeten worden nage
streefd. 
'De staat', zo stelde V on Humbeidt ( 1767-
1835), de man die de moderne Duitse 
universiteit ontworpen heeft naar het Bi/
dungs-ideaal, 'moet niet verlangen dat de 
universiteiten rechtstreeks zijn belangen 
dienen, maar dient integendeel de overtui
ging te belijden, dat zij in de vervulling van 
hun wezenlijke taak niet alleen haar 
doelstellingen zullen dienen, maar deze zul
len dienen op een onmeetbaar hoger plan, 
wanneer er speelruimte wordt gelaten 
voor veel doelmatiger drijfveren en krach
ten dan de staat zelf tot haar beschikking 
heeft.' De overheid moet naar de mening 
van Von Humbeidt de universiteiten niet 
inhoudelijk willen vormen en sturen, maar 
ruimte geven aan de zelfbestemming van de 
universiteit. Dat vereist vertrouwen. Van 
de overheid in de universiteit en van de 
universiteit in de overheid. 
Aan de drie belangrijkste maatregelen die 
de overheid in haar 'nieuwe' rol als proces
manager heeft genomen, ligt juist het wan
trouwen in de universiteit ten grondslag. 
Ze hebben de kloof tussen beleid en uitvoe
ring in het hoger onderwijs, die toch al 
aanzienlijk was, nog verder vergroot. Daar
mee hebben de minister en de staatssecre
taris de mogelijkheid verprutst om het 
hoger onderwijs daadwerkelijk beter te 
laten functioneren. Om welke drie maatre
gelen gaat het? 

VERSTERKT MIDDENNIVEAU 
De eerste twijfelachtige maatregel van de 

overheid als procesmanager is het verster
ken van wat genoemd wordt 'het midden
niveau', de zwaar opgepompte laag be
stuurders en managers die na de fusies van 
instellingen in het HBO een belangrijk deel 
van de bestuurs- en beheerstaak van de 
minister kon overnemen. De praktijk wijst 
uit dat docenten hun bestuurders en mana
gers vooral ervaren als een verlengstuk van 
de minister en niet als de intellectuele 
bovenlaag van de instelling die de bestuur· 
ders in de ogen van docenten behoren te 
zijn. 
Blijkens een recent onderzoek van het 
Centrum voor Studies van het Hoger-On· 
derwijsbeleid hebben docenten in het ho· 
ger onderwijs niet veel vertrouwen in hun 
bestuurders. Ze tonen nauwelijks compe· 
tent leiderschap, zo stelt men. 
Veel Colleges van Bestuur huizen in een 
apart gebouw, op enige afstand van de 
plekken waar het onderwijs gegeven 
wordt. Door de creatie van een krachtig 
middenniveau in de instellingen kon het 
ministerie afslanken. De bureaucratie op 
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het hoogste niveau is daarmee verminderd. 
Minder regels bedenkende en papier 
r:-mducerende ambtenaren in Zoetermeer. 
Et:n vervelende bijkomstigheid is echter dat 
doe bureaucratie nu op een andere plaats zit 
,!,-'dat de invloed van de individuele docent 
o:•:J het onderwijsbeleid verder is terugge
dr·ongen. Het middenniveau stelt, binnen 
doe kaders van de minister, zelf de doelen 
v·1st en zet zelf oinstellingsbrede' projecten 
op die de financiële problemen van de 
milnister of de problemen van de instelling 
m•oeten verlichten, zoals de handhaving van 
eb eigen marktpositie. 
~'>'liet de onderwijskundige problemen van 
doe docent en de student staan centraal. Het 
lot van de instelling is belangrijker. De 
docent blijft met zijn of haar problemen 
Z/171en, zoals de gebrekkige mogelijkheid om 
eh~ studenten wat intensiever te begeleiden 
C!'• de geringe hoeveelheid tijd die beschik
b~aar is om studiemateriaal te maken dat een 
b't1roep doet op academische vaardigheden 
v;nn de student. 

ONNOERWlJSCONSUMENTEN 
D= :•: tweede twijfelachtige maatregel is het 

\:w:ctrekken van meer partijen dan vroeger 
bti. de beleidsvoorbereiding. Deze uitbrei
dung van het aantal spelers vergroot de 

speelruimte voor de overheid. De overheid 
kan de aandacht wat afleiden van haar ma
gere inbreng door punten naar voren te 
brengen waarover de partijen het niet met 
elkaar eens zijn. Van deze partijen, de 
studenten en de vertegenwoordigende 
lichamen van de universiteiten en hoge
scholen, lopen de belangen bepaald niet 
parallel. De agenda van het beleidsoverleg 
wordt door de overheid bepaald. Daar 
staan steevast minstens twee punten op, 
namelijk de te hoge uitgaven voor studiefi
nanciering en de noodzaak van kwali
teitsverbetering. Het eerste punt is be
doeld om de studenten een slecht geweten 
te bezorgen, het tweede punt moet de 
vertegenwoordigende lichamen tot be
scheidenheid en volgzaamheid manen. 
Op lokaal niveau gaat de invloed van de 
studenten verdwijnen, maar op landelijk 
niveau mogen ze een glansrol vervullen. Als 
tegenspeler van de koepelorganisaties van 
de hogescholen en universiteiten kunnen 
ze de minister en de staatssecretaris van 
dienst zijn in het vooroverleg. 
Het nut van de inbreng van de studenten 
voor de overheid is al gebleken bij het 
opstellen van een werkprogramma voor de 
verbetering van de 'kwaliteit en studeer
baarheid' van het hoger onderwijs. Dit 
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werkprogramma heeft heel wat plaatselijke 
bureaucratische pennen aan het werk ge
zet, want er wordt een fiks aantal plannen 
en schriftelijke voorstellen voor onderwijs
verbetering verwacht op het bureau van de 
minister. De student wordt door de minis
ter gezien als een consument van onder
wijs, iemand die gebruik maakt van 'het 
produkt onderwijs' en die daaraan als ge
bruiker terecht hoge eisen mag stellen. 
De studenten mogen van de minister best 
hardop roepen wat er mis is met het onder
wijs. Hij betaalt zelfs voor het uitbrengen 
van hun oconsumentengids'. Studenten ma
ken daarin openbaar wat volgens hen wel 
en niet aan de verschillende opleidingen en 
cursussen deugt. Het stilzwijgende uit
gangspunt voor financiering van deze gids is 
vermoedelijk dat de criteria voor goed 
onderwijs overeenkomen met die van de 
minister. Deze zijn, zoals al eerder is 
aangegeven, meer bedrijfskundig dan 
onderwijskundig. Het onderwijs moet in de 
woorden van staatssecretaris Nuis 'sneller 
en compacter'. Voor diepgang en reflectie 
is geen tijd. 
Door de student in de positie van consu
ment te drukken, heeft de overheid de 
kloof met de docent verder vergroot. De 
docent ziet om didactische en maatschap-
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pelijke redenen liever goede dan snelle 
resultaten, maar hij of zij zal moeite hebben 
de studenten daarvan te overtuigen die flink 
onder tijdsdruk zijn gezet door de over
heid. De overheid heeft ervoor gezorgd dat 
de belangen van de studenten en de docen
ten scherper tegenover elkaar zijn komen 
te staan dan goed is voor het onderwijs. De 
docent is in de verdediging gedrongen in 
plaats van uitgenodigd om mee te denken 
aan de oplossing van de onderwijskundige 
problemen van het hoger onderwijs. Ook 
de 'beste docent-verkiezingen' zijn niet de 
juiste prikkel voor de docent om op zoek te 
gaan naar nieuwe didactische mogelijk
heden. De ratings zijn meestal gebaseerd op 
de kwaliteit van de docent als college
gever, een rol die goed past bij de rol van de 
student als consument. De 'beste docent
verkiezingen' werken dus rolbevestigend, 
zowel voor de docent als de student. Van 
staatssecretaris Nuis mag het onderwijs 
best wat minder grondig en uitgebreid, het 
moet immers snel en compact, maar voor 
minister Ritzen betekent dit op zijn beurt 
weer dat er kennelijk wat aan de kwaliteit te 
verbeteren valt. Zo wordt de docent van 
het kastje naar de muur gestuurd en in een 
machteloze positie gemanoeuvreerd. 

ZELFBEOORDELING 
De derde twijfelachtige maatregel van de 

overheid als projectmanager is de invoering 
van procedures voor onderzoek naar de 
kwaliteit van het hoger onderwijs. De over
heid doet dat onderzoek niet zelf- hoewel 
het haar taak is de 'deugdelijkheid' van het 
onderwijs vast te stellen -, maar gebruikt 
hiervoor de koepelorganisatie van de uni
versiteiten, die op haar beurt weer deskun
digen uit de vakdisciplines gebruikt voor 
het daadwerkelijk uitvoeren van de kwali
teitsmeting, de 'visitatie'. 
Deze deskundigen doen niet zelf dit onder
zoek, maar baseren hun conclusies en uit
spraken over de kwaliteit van het onderwijs 
op de feiten en gegevens, zoals over het 
studierendement, die de faculteit zelf heeft 
aangedragen. Deze gegevens, aangevuld 
met opmerkingen over het eigen functione
ren van de faculteit, worden gerapporteerd 
in een zogenaamde 'zelfstudie'. Een wel 
zeer ver doorgevoerde delegatie van ver
antwoordelijkheid dus. In feite is er sprake 
van een verkapte zelfbeoordeling. Het 
wekt dan ook weinig verbazing, dat de 
overgrote meerderheid van de visitaties 
positief is over de kwaliteit van het univer
sitaire onderwijs. 
Op zich is het visitatie-gebeuren een vrij 
onschuldig, maar prijzig vermaak voor de 
ingewijden die weten hoe ze tussen de 
regels van de zelfstudies moeten lezen hoe 
het werkelijk zit, ware het niet, dat facul-

teiten de uitslaggebruiken om zich in de slag 
om de student af te zetten tegen de 
zusterfaculteiten: 'Bij ons ben je als student 
beter af. Het onderzoek van de onafhanke
lijke visitatiecommissie bewijst het.' Het 
verschijnsel visitatie geeft voeding aan de 
behoefte aan concurrentie en aan de nei
ging de eigen bijzonderheden en kwalitei
ten wat scherper voor het voetlicht te 
plaatsen. 
'Concurrentie' en 'zelfprofilering' zijn be
grippen die goed passen in het bedrijfskun-

. dig jargon van de minister en de staatsse
cretaris. Ze vormen in de ogen van proces
managers een goede prikkel tot zelf
verbetering. Misschien geldt dat voor het 
bestuur of het management van de faculteit 
of voor de universiteit als ambtelijke 
organisatie. Voor de docent vormen ze 
bepaald geen positieve prikkel, want hij of 
zij voelt zich in de visitatie afgezet tegen de 
collega's van de zusterfaculteiten, met wie 
men in het kader van het wetenschappelijk 
onderzoek wordt geacht collegiaal en 
constructief samen te werken. 
De visitatie vervreemdt de docent van het 
onderwijs, nog meer dan op de universiteit 
zonder visitaties al het geval was met de 
hogere prioriteit die aan het onderzoek 
boven het onderwijs gegeven wordt. Do
centen beschouwen visitaties als vreemde 
praktijken of verkapte pogingen tot zelfver
heerlijking van hun faculteit waar ze 
persoonlijk het liefst zo weinig mogelijk 
mee te maken willen hebben. Visitaties zijn 
dan ook niet het geschikte middel om do
centen meer bij de beleidsvorming van 
onderwijs te betrekken. Ze vergroten juist 
de kloof tussen beleid en uitvoering. 
In veertig jaar is het onderwijsbeleid van 
terughoudendheid en respect voor de 
maatschappelijke taak van de scholen en de 
professionaliteit van docenten verruild 
voor een bedrijfskundige, technocratische 
benadering, waarin bezorgdheid over
heerst over de beheersbaarheid van de 
kosten. Het meest kenmerkende van het 
nieuwe beleid is echter wantrouwen en 
achterdocht. 
Veel mensen mogen van het onderwijs 
genieten, maar niet teveel, niet te lang en 
zeker niet op een te hoog niveau. 
Studenten worden gezien als calculerende 
burgers die erop uit zijn de overheid finan
cieel beentje te lichten. Bestuurders van 
universiteiten worden verdacht van ver
borgen agenda's en geheime afspraken ten 
koste van het ministerie en het parlement. 
Docenten spelen in dit tableau vivant 
nauwelijks een rol van betekenis. Zij vor
men de zwijgende, traag voortsjokkende 
massa die de vernieuwing van het onderwijs 
voor de voeten loopt. Althans in de ogen 
van de overheid. 
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Spiegelen we het nieuwe beleid van de 
overheid aan haar eigen bedrijfskundige 
maatstaven, dan valt te constateren dat het 
beleid tot nu toe weinig positiefs heeft 
opgeleverd. De bewindslieden laten zich 
nogal eens overvallen door de actualiteit. 
De praktijk laat zich kennelijk niet zo 
gemakkelijk vangen in de eenvoudige be
drijfskundige schema's van de bewinds
lieden van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschappen. De maatrege
len, herstelmaatregelen en correcties op de 
herstelmaatregelen volgen elkaar in hoog 
tempo op. Wat dat betreft is er zeker 
sprake van een hoge doorloopsnelheid. 
Allemaal erg dynamisch en enerverend! De 
praktijk is echter nog taaier dan de minister 
die er inmiddels blijk van heeftgegeven over 
een uitzonderlijk incasseringsvermogen te 
beschikken. 

Zolang het beleid van de overheid er niet op 
is gericht de kloof met het uitvoerende 
niveau - de docenten - te verkleinen, is er 
weinig hoop op verhoging van de kwaliteit 
van het hoger onderwijs. De overheid is de 
aangewezen partij voor het zoeken van 
toenadering. Docenten moet meer ge
legenheid geboden worden om construc
tieve oplossingen aan te dragen voor de 
problemen van het hoger onderwijs. Bestu
ren op afstand is niet de goede benadering. 
De overheid staat reeds te ver van het veld 
af om zich nog verder terug te kunnen 
trekken. T 
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Hoge rente 
Hu1se1genaren wrijven zich in de handen: 

'n Jaren IS de rente niet zo laag geweest. 

Een VIJfjarige hypotheek kost momenteel 

zo'n 6,5 procent. Vijf Jaar geleden was dat 

9. en eind Jaren zevent1g was I 2 procent 
heel normaal. 

~1aar eigenlijk IS de rente helemaal niet 

laag. Wie geld leent, verdient aan de 

~eldontwaarding - de inflatie. De echte 

pnJS van geld is de 'reële rente': het 
.erschil tussen de 'nom1nale' rente en de 
11fiat1e. In 1980 bedroeg de nominale 

cnte I 0 procent, maar bedroeg de 

·.~atie 7 procent. Nu stiJgen de prijzen 

''et minder dan 2 procent per jaar. De 

···ële rente was toen dus 3 procent, en IS 

r·u 4,5 procent anderhalf maal zo hoog. 

'\is het over de rente gaat, moet 

~1derscheid worden gemaakt tussen de 
~·o:ldmarkt en de kapitaalmarkt. Op de 

~eldmarkt gaat het om kredietverlening 
voor korte tijd. bijvoorbeeld om met dit 

,;eleende geld aan het einde van de 

r:aand de salanssen te kunnen betalen. 
:::lp de kapitaalmarkt gaat het om 

·c,glopende leningen, zoals voor 

,nvesteringen. In het algemeen zijn die 

cuurder, omdat ze meer onzekerheden 

··eebrengen. (Voor particulieren IS ju1st 

·:1od staan' duur, maar dat 1s meer een 

· Nestie van administratiekosten.) Een 

'Jaarrekening waarvan het saldo 
cnmiddellijk opvraagbaar is, verdient ook 

nnde1 rente dan een depositorekening 
.v.larop geld voor een tijdje wordt 
: astzet 

)e geldmarktrente wordt voornamelijk 

Jepaald door de centrale bank. Banken 

l~~en regelmatig van De Nederlandsche 

3mk om hun kasgeld op peil te houden. 
--let ta1·ief dat zij daarvoor betalen, 1s het 

:f~Cieel disconto, en de taneven die de 

:anken aan hun klanten berekenen, l1ggen 
j3ar iets boven. Als de centrale bank 

,,c~ng IS voor inflatie, of als de wisselkoers 
::1der druk staat, verhoogt ZIJ het 

,>sconto om de hoeveelheid geld in 
1,~1loop af te remmen. Soms stijgt de 

<DI1e rente daardoor boven de lange 
r~nte. 

:Je lange rente komt tot stand op de 

o~p,taalmarkt, als resultaat van vraag en 

é.J~bod naar langlopend vermogen. Een 

:.mgbare maatstaf 1s het rendement op 

::hatklstpap1er, zoals dat berekend kan 
'. o1·den uit de koersen op de 

:bl1gat1emarkt. Om de gedachten te 
oe palen: als een (bestaande) 

staatsobligatie met een nominale rente 

van 8 procent een koers noteert van I 20, 
1s de kapitaalmarktrente I 0/1 20 x I 00 
ofwel 6,67 procent (even afgezien van de 

invloed van de resterende looptijd). De 

rente op andere obligaties en leningen 
zoals hypotheken ligt doorgaans wat 
hoger dan die op staatsobligaties. 

De rente heeft de afgelopen tientallen 

jaren een gnllig verloop gehad. Tegel1jk 
werd de kapitaalmarkt steeds 
Internationaler en namen de 

renteverschillen tussen landen onderling 

af. In de Jaren zeventig nam de inflatie toe 

tot soms boven de I 0 procent; af en toe 

bleef de rente daarbiJ achter en werd de 

reële rente negat1ef. In de jaren tachtig, 

toen de Inflatie weer snel afnam, 

gebeurde het omgekeerde: de nominale 

rente daalde maar langzaam en de reële 

rente steeg scherp. Begin Jaren negentig 
leek de daling eindelijk door te zetten, 

maar 1n 1994 liep de rente opeens weer 

sterk op. Van inflatie was nauwelijks 

sprake: de 'rentehobbel' deed zich ook 1n 

de reële rente voor. Intussen lijkt die 
hobbel voorbij. 

Over de afgelopen tweehonderd Jaar 

gez1en lag de reële rente gemiddeld 1n de 
buurt van een procent of twee. Er 

worden vooral drie oorzaken aangevoerd 

waarom dat nu veel meer 1s. De eerste is 
dat beleggers n1et geloven dat de 1nflatie 

echt IS Uitgebannen, en dus een hogere 
prijsstijging 'incalculeren' dan de huidige. 

De tweede is dat ondanks alle 

bezuin1gingsretoriek, overheden veel 

meer uitgeven dan ze aan belastingen 

binnenkriJgen. D1e financieringstekorten 

moeten worden gedekt op de 

kapitaalmarkt. Dat mes snijdt aan twee 

kanten: dank z1j de sociale zekerheid 

hoeven mensen minder te sparen voor 

de oude dag, zodat het aanbod van 
kapitaal JUist afneemt. Het Internationaal 
Monetair Fonds schat dat de 

financienngsbehoefte van overheden de 

reële rente sinds 1960 met één procent

punt heeft verhoogd. 

Als derde oorzaak van de hoge rente 
wordt gewezen op de 'emerging 
economies'. Voor de snelle modernisering 

van veel landen uit wat vroeger de 
'Derde Wereld' heette en van de 

voormalige communistische landen is veel 

kapitaal nodig. De rentehobbel van 1994 
kan voor een deel worden 

toegeschreven aan de angst dat dit tot 
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acute kapitaalschaarste zou le1den. 

Intussen blijkt dat nogal rnee te vallen, 
ook al omdat de groei in de 

Industrielanden wat tegenvalt. Bovendien 

zijn in de nieuwe groeilanden (waar de 

lonen nog laag en de Winsten hoog zijn) 
de e1gen bespanngen vaak hoog. 
Verandenngen in vraag en aanbod 

kunnen wel de bewegingen 1n de rente 

helpen verklaren, maar uiteindelijk n1et 
het n1veau. Filosofen en economen 
breken zich al eeuwenlang het hoofd 

over de rente, die soms als 'woeker' of 
als 'onverdiend inkomen' werd 

beschouwd. In feite IS rente niets anders 

dan het deel van de winst dat wordt 

afgedragen aan geldschieters. Wie goede 

zaken denkt te kunnen doen maar het 

vereiste kap1taal ontbeert, wil best wat 
betalen aan degene die hem dat wil 

lenen. Dat wil zeggen dat hoe gunstiger 
de Winstverwachtingen, hoe hoger de 
rente zal zijn. 

De hoge rente is misschien vooral de 
afspiegeling van het 

ondernemersvriendelijker economisch 

klimaat dat in de meeste landen 1s 

ontstaan sinds Reagan, Thatcher, de val 

van het communisme, de 1dentite1tscris1s 
van de soc1aal-democratie en n1et te 

vergeten, de hoge werkloosheid en de 

daardoor gematigde loonontwikkeling. 
De vraag is dan vooral of de 

winstverwachtingen niet te rooskleurig 
zijn. Want zolang de lonen onder druk 

staan, zullen ook de consumptieve 
bestedingen, en dus de 

afzetperspect1even, onder druk bliJVen 
staan. 

Ed Lof 
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CYBERFEMINISME 

Een windmolengevecht 
Marianne van den Boomen 

In het vorige nummer van DE HELLING trok Malou van Hinturn ten strijde tegen 

het 'cyberfeminisme'.Vertegenwoordigers van deze denkschool lijden volgens haar 

aan een verbijsterende naïviteit. En hun toekomstvisie heeft gruwelijke trekken. 

Voor MARIANNEVAN DEN BOOMEN heeftVan Hintums kritiek een hoog Don 

Quichotte-gehalte. Een repliek. 
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Het was een beetje te verwachten. Zo gauw 
een creatieve geest een tot de verbeelding 
sprekend beeld kiest om eens op een ande
re manier na te denken, in dit geval over de 
technologische cultuur, is er altijd wel een 
tegenspeler die de metafoor platslaat in 
letterlijkheid. Doorgaans denkt zo iemand 
zelfs een verpletterende intellectuele kri
tiek te hebben geleverd. Malou van Hinturn 
is zo'n Don Quichotte. Haar windmolens 
zijn cyborgs: jongensspeelgoed voor elitaire 
decadente 'cyberfeministen'. 
Laten we die windmolens eens bekijken. 
Donna Haraway verzon de cyborg als 'iro
nische politieke mythe', als tegenzet tegen 
de dominante politieke mythen die de we
reld laten draaien en die gebaseerd zijn op 
een veronderstelde 'natuur' en 'essenties': 
klasse, sekse, ras. De cyborg daarentegen 
bestaat uit een mix van cybernetisch en 
organisch materiaal, van gemaakt en gevon
den materiaal, van 'natuurlijk' en 'cultuur
lijk' 
materiaal. Wie mensen ziet als cyborgs en 
niet in termen van 
de klassieke 'essenties', ziet heel andere 
dingen, heel andere onderlinge verbindin
gen en verschillen, zonder dat die als sta
tisch-natuurlijk worden gefixeerd. 
Ja, de cyborg is samengesteld uit feit en fictie 
-net als de klassieke politieke mythen. Van 
Hinturn geeft echter wel een geheel eigen 
draai aan die mix van feit en fictie: 'feit' vat 
zij op als 'behoren' en metaforische fictie 
neemt zij letterlijk. Daar komen rare ge
drochten van. 
'Mensen zullen cyborgs zijn, zichzelf naar 
eigen goeddunken verbouwen met behulp 
van technologie', vat Van Hinturn walgend 
het idee van de cyborg samen: een 'licha-

meiijk-technologische revolutie die van 
science fiction een tastbare realiteit 
maakt.' Feit: wij zijn allang cyborgs, ver
groeid als wij zijn met de technologie om 
ons heen. Veel science fiction is allang feit 
geworden - en SF-lezers weten dat dat 
bepaald niet altijd goed afloopt. Daar zou
den we eens over na moeten denken. En 
wel met andere concepten, want de gang
bare hebben niet veel opgeleverd. 
Van Hinturn kan die cyborg echter maar 
niet als concept zien. Als ultiem bewijs voor 
de onzin van de cyborg stelt ze smalend: 
'Tweederde van de getransplanteerde har
ten, longen en levers ligt er na een jaar of 
tien weer uit.' Da's naarvoorde mensen die 
hun hoop hadden gesteld op een hart of 
lever van een ander, maar het doet niks af 
aan het cyborgconcept. De cyborg is im
mers niet een kwantitatieve maat voor de 
hoeveelheid geslaagde transplantaties; de 
cyborg is een metafoor van de projecties, 
zelfbeelden en levensstrategieën van - bij
voorbeeld - hedendaagse mensen in het 
Westen met een beroerd functionerend 
orgaan. Wie over hun situatie iets fatsoen
lijks wil zeggen, komt er niet met een 
'maatschappelijk kostenplaatje' (sorry, 
mensen, dat is te duur hoor) of met een 
abstracte formulering van 'ethische dilem
ma's' die niks te maken hebben met de 
levenspuzzels van deze patiënten. Want 
dan verdwijnen de werkelijke mensen -
wezens van vlees & bloed, projecties & 
techniek- uit beeld. 
De cyborg is verzonnen om die mensen 
weer in beeld te krijgen, aangezien de klas
sieke politieke mythes- dualistische op het 
lichaam geprojecteerde categorieën: man
vrouw, blank-zwart, hetero-homo, ziek-
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gezond- daartoe niet in staat blijken in een 
complexe technologische cultuur. 
Van Hinturn gaat ervan uit dat het cyborg
denken heuelfde is als 'afschaffing van het 
biologische lichaam', en dat zou weer het
zelfde zijn als 'zonder identiteit worden'. 
Maar de cyborg is niet 'zonder identiteit' of 
zonder 'biologie'- de cyborg is een levend 
wezen zonder vastgepinde essentie. Moei
lijk hè? 

VERWARD 
Toch is dat precies wat emancipatiebewe

gingen altijd al probeerden, ook al meent 
Van Hinturn dat deze zich louter toeleggen 
op het bestrijden van de hiërarchie in de 
kennelijk essentiële tweedelingen. Eigen
aardig - had Van Hinturn niet ooit een 
soort studie gedaan naar de vrouwenbe
weging, en was zij daarin dan niet tegenge
komen dat er van begin af aan gedonder 
('geklaag' noemt zij dat) was rond 'gelijk
heid' en 'verschil'? 
En hoe komt ze erbij dat 'het cyberfeminis· 
me' denkt dat de gelijkheid dank zij de 
technologie realiteit zal worden? Van Hint· 
urn verwart voortdurend de beschrijvingen 
van de technologische cultuur met een 
omarming ervan. Nu is de krankzinnige 
wereld waarin we leven nauwelijks zonder 
ironie te beschrijven, en dat is niet aan 
iedereen besteed, maar Van Hinturn moet 
toch weleens gehoord hebben van het on· 
derscheid tussen 'feit' en 'behoren'? Karin 
Spaink 'juicht' niet in haar inleiding bij Het 
cyborgmanifest over siliconenborsten er 
zwangere oma's; ze schetst slechts de we
~eld waarin we leven en waar we over na 
moeten denken. En Orobio deCastro heen 
geen missie om 'menselijke embryo's ir 



Van Hintum ziet technologie 
dieren te implanteren of cellen te klonen'; 
haar analyse in Poste restante laat juist de 
sociale en juridische voetangels en klem
men zien voor een transseksueel die in 
zekere zin een 'cyborg-operatie' heeft on
dergaan. Zij concludeert: 'De cyborg pur 
sang, zonder oorsprong en zonder essen

tie, stuit vooralsnog op een betonnen bar
l"ière.' En, nee, dat concludeert ze niet 
'spijtig', dat concludeert ze argumenterend 
met diegenen die de cyborg zo plat en 
letterlijk opvatten. 
Speciaal voor types als Van Hinturn dus. 
Het 'cyberfeminisme' promoot geen 'ge
schifte minderheden' (afgezien nog van het 

feit dat de wereld geheel bestaat uit geschif
te minderheden). Het vormt een technolo
giekritiek die buiten de gebaande paden van 
enerzijds technofobie en anderzijds 
technofilie wil treden. Alleen dan kun je 
creatief denken over 'technische vragen', 
·maatschappelijke kosten' en 'ethische di

lemma's'. Maar Van Hinturn herkent die 

kwesties niet eens als ze niet in haar cliché
matige termen zijn gegoten. 

MORAAL 
v'an Hinturn ziet technologie als een soort 
·ncuurramp die over ons komt- 'de tech
nologische mogelijkheden zijn op drift ge
raakt'. Dit soort simplistische technofobie 
zwelgt in de eigen machteloosheid. Van 
Hinturn meent dan ook dat 'de discrepantie 
tussen technologisch kunnen en moreel 
handelen een van de grootste problemen 

van deze tijd is. Je hoeft waarachtig geen 
technofoob te zijn om tot dat inzicht te 
komen.' Met dat laatste heeft ze nu eens 
gelijk. Een technofoob zegt immers: 'Als je 
technologisch zo veel in huis hebt en mo
reel zo weinig, dan leidt die technologie 
nergens toe.' En een technofiel zegt: 'We 
hebben technologisch heel veel goeds in 
huis; wat er mis gaat komt door het mense
lrJke gebrek aan moraal.' Voor beide posi
ties is het resultaat hetzelfde: de wereld 

gaat naar de klote en wij zijn niet in staat in 
te grijpen. Want afzien van de technologie 
doen we niet op grond van onze gemak
lUchtige moraal, en technologische ont
wikkelingen zouden geen effect hebben op 
de moraal. 

Maar wat is dat voor vreemd fenomeen, 
een moraal die volledig in het apolitieke 
luchtledige zweeft? Voor Van Hinturn is die 
moraal kennelijk door de 'natuur' ingege
ven: 'een erfenis van driften, impulsen en 
emoties'. Ze kan niet anders dan denken in 

termen van een tegenstelling: enerzijds de 
!technologische) cultuur die haar eigen 
gang gaat, en anderzijds de (morele, mense
lijke) natuur die ook geheel haar eigen gang 
gaat. En het probleem zou bestaan uit de 
kloof daartussen. Er is echter helemaal geen 

als een soort 
natuurramp die over 

ons komt. Dit soort 
simplistische 

technofobie zwelgt in 

de eigen 
machteloosheid 

kloof tussen technologie en moraal! Onze 
moraal is de technologie; de menselijke 
natuur is de technologische cultuur. Elke 
technologische uitvinding is een directe 
morele ingreep, elk artefact legt normen en 
waarden op, reorganiseert sociale praktij
ken. Niet zelden in ons onwelgevallige rich

tingen, daar niet van- maar dat is weer dat 
moeilijke verschil tussen feit en behoren. 
En juist daarom moet je er bovenop zitten, 
'in de buik van het technologiebeest' krui

pen, zoals Haraway dat noemt, en jezelf niet 
buitenspel zetten in een technofobe of 
technofiele positie. 
Ook 'cyberspace' - de ruimte die wordt 
ontsloten door internationale computer
netwerken - wordt in het windmolenge
vecht van Van Hinturn een monolitisch 
blok: daar zouden de seksen - ja, de men
sen! - als zodanig worden afgeschaft. Nu 

wordt cyberspace door sommige cyberfe
ministen geanalyseerd als militair en poli
tiek slagveld met een hoge mate aan mas
culiniteit; door weer anderen als een werk
en speelveld met een boel ruis en verwar-

foto: Lauro Somson-Rous/HH 
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ring. Maar geen van de cyberfeministen 
denkt zo plat en eendimensionaal als Van 

Hintum. 

In cyberspace wordt bij uitstek duidelijk 
hoe de zogenaamd essentiële categorisa
ties een kwestie van taal, toeschrijving en 

fictie zijn. Digitale ongewenste intimiteiten 
bestaan immers uitsluitend uit taal, en rich
ten zich op een vrouwelijke inlognaam: het 
vrouwelijk lichaam wordt erbij gefanta
seerd. (Het fenomeen komt trouwens veel 
minder voor dan technofoben denken.) 
Nee, daarmee zijn seksen of lichamen niet 
afgeschaft- ze verschijnen juist in hun ware 
gedaante: mix van feit en fictie. 

0 ja, er is porno in cyberspace. Foei, zegt Van 
Himtum, zie je wel: fout medium, en niks 
cyborgs-zonder-lichaam. Wijst zij ook 
boeken en films af omdat die media wel 
eens porno brengen? Inderdaad, de tech
nologie kan de ambivalenties van de 'men

selijke natuur' niet verzwakken of teniet
doen -want de technologie is er de regel
rechte spiegel van. En om dezelfde reden 
kunnen wij geen beroep doen op dat 
ouderwetse 'zelf' van Van Hintum, die 
'menselijke natuur' met al haar gefixeerde 
categorisaties. Wij moeten het hebben van 
ons denk- en constructievermogen, van 
creatieve concepten, visies en strategieën. 
En nadenken over de wereld is niet elitair 
en decadent - het is hoognodig. T 

i 
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I iOYRAG 11 

CHRIS KEULENAMS 

In welke buitenlandse stad zou je het liefste 

willen wonen? 

Londen. 
V1nd Je dat de winkels iedere zondag de 
hele dag open zouden moeten zijn? 

Nee. 
Wie is de beste keeper 1n Nederland en wie 

daarbuiten? 
Stanley Menzo (PSV) en Angelo Perruzzi 

Uuventus). 
W1e zijn Je favoriete filmacteur en -actr~ce? 

Mei Gibson en Juliette Binoche. 
Wat IS het grootste verschil tussen jou en Je 

voorgangers Paul Kuypers en Felix Rotten

berg? 
Paul Kuypers was wat stiller dan ik, Felix 
Rottenberg wat luidruchtiger. Innerlijk 
hebben we geen van drieën de stemgerech
tigde leeftijd bereikt. 

Welk boek heb Je als laatste 'voor de lol' 

gelezen, d.w.z. niet voor je werk? 

De laatste zucht van de Moor van Salman 

Rushdie. 
Waar geloof Je niet meer 1n? 

In de goede wil van regeringsleiders, in de 
lange adem van TV-makers en in de terug
keer van Antoine de Saint-Exupéry. 

Welke droom komt steeds terug? 
Dat ik opeens in een auto zit en gedwongen 
word te rijden terwijl ik sinds het behalen 
van mijn rijbewijs in 1982 niet meer achter 
het stuur heb gezeten. 

Denk Je dat het huidige vredesakkoord in 

Bosnië stand zal houden? 

Ik geloof er eerlijk gezegd niet in. 
Naar welke muz1ek luister Je het liefst? 

Thuis schrijf ik en als ik schrijf draai ik Rory 
Block, Joni Mitchell of Portishead. 

Ben Je vóór of tegen !egalisering van soft 

drugs? 

Vóór. 
Wat is het duurste kledingstuk dat Je ooit 

hebt aangeschaft? 
Een vaal rood leren jack van f 350,-. 

V1nd Je het een goed idee als V ARA VPRO 
en NPS samengaan in één omroep? 

Nee, dat wensen zelfs hun ergste vijanden 
de VPRO niet toe. 

W1e is de beste Nederlandse voetbalcom

mentator op TV? 
Hans Kraay sr. bij Eurogoals. 

Wie is je favoriete dichter? 
Rein Bloem en de Zweed Tomas Tranströ

mer. 

(oto: Bert Nienhuis 

Chris Keulemans (Tunis, I 960) 
is de nieuwe artistiek leider 
en directeur van politiek en 

cultureel centrum De Balie in 
Amsterdam. 

Keulemans was oprichter en 
vijf jaar lang spil van de Stich
ting Perdu, literaire uitgeverij 

en podium in Amsterdam. 
Sinds 1 99 I is hij als program-

mamaker werkzaam bij De 
Balie. Keulemans is secretaris 
van Press Now, de organisatie 
die :zich bezighoudt met steun 

aan onafhankelijke media in 
het voormalige Joegoslavië en 

van het Rushdie Defence 
Committee in Nederland. 
Hij schreef twee boeken, 

Overal om me heen is ruimte 
en de novelle Een korte wan
deling in de heuvels. Al jaren 
verdedigt hij op :zondag het 

doel van het eerste elftal van 
Swift. 
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Op welke manier ben Je betrokken biJ de 

wederopbouw in SaraJevo? 
Door het aanbieden van huisvesting aan de 
theaterregisseur Haris Pasovic totdat hii 
teruggaat en door de inmiddels tot vijf ton 
opgelopen steun aan onafhankelijke media 
via Press Now. 

Waar heb Je respect voor? 

Algerijnen met humor. 
Geef Je wel eens aan bedelende JUnks? 

Altijd. 
Ben Je door Je erva1·ingen in het voormal1ge 

Joegoslavië veel idealen kwijt geraaakt? 

Ja. Er bestaan mensen die voor geen enkele 
vorm van communicatie gevoelig zijn. 

Waar eet je het l1efst buitenshu1s? 

Hotel New York in Rotterdam. 
Wat is het beste Nederlandse l1teraire tiJd· 

schrift? 
Erewhon. 

Welk boek over de oorlog in Joegoslavië 

zou 1edereen gelezen moeten hebben? 

De cultuur van leugens van Dubravka Ugre· 

sic. 
Wordt het Nederlands voetbalelftal Euro 

pees kampioen komende zomer? 

Ja, in de finale winnen we met 4-3 van 
Turkije. 

Heb je een donorcodicil? 

Nee. 
Wat is Je favonete kleu1·? 

Het geel en blauw van Nederlandse treinen 
rijdend door een groen weiland op een 
winterochtend. 

Welk gerecht maak je het liefst zelf klaa1·i 

Ik kook nooit meer. 
Wie is je favor~ete nieuwsleze1· op TV? 

Pia Dijkstra. 
Welke schriJVer zou volgend Jaar de Nobe 

priJS voor literatuur moeten krijgen? 

Salman Rushdie. 
Denk je dat het 1slam1tisch fundamentalismE 

een bedreiging vormt voor West-Europa' 

Het fundamentalisme zelf niet, de weder· 

zijdse hetze wel. 
Wat is de belangrijkste verandering biJ D• 
Bal1e s1nds JIJ directeur bent? 

De ambitie van ieder debat, hoe dodeliil 
saai ook, theater te maken. 



(advertentie) 
- ----- ------- --- ------------- -------------------------

DE HELLING PAKT UIT 
TWEE BOEKEN GRATIS 

Wie zèlf abonnee van De Helling wordt of iemand anders een abonnement cadeau 
doet, ontvangt twee fonkelnieuwe boeken van het Wetenschappelijk Bureau 
Groenlinks kosteloos in de bus. De gezamenlijke winkelwaarde bedraagt f 47,-. 

Henk Krijnen (red.); Het zekere voor het 
onzekere. De noodzaak van een collectief stelsel 
van bovenminimale uitkeringen. Wetenschappelijk 

Bureau Groenlinks. Amsterdam, 1995 (272 pagina's). 

Prijs: f 29,50. 

De bundel prikt mythen over de privatisering door. Een 

ministelsel is onmogelijk. De belangrijkste sociale 

risico's lenen zich niet voor een particuliere 

bijverzekering op grote schaal. Alleen in een publiek 

stelsel kunnen de inkomensgevolgen van werkloosheid, 

arbeidsongeschiktheid en ziekte op een solidaire wijze 
verzekerd worden. 

In Het zekere voor het onzekere zoeken twaalf 

auteurs naar een balans tussen behoudzucht en 

vernieuwing. Het resultaat is een serie actuele analyses 

van de 'bovenbouw' van de sociale zekerheid. Een 

thema dat de komende jaren voor nog heel wat 

politieke splijtstof zal zorgen. 

Gerrit Pas & Rodrigo Pinto Scholtbach (red.); In de 
voetsporen van de toekomst. Naar een integraal 
buitenlands beleid. Wetenschappelijk Bureau 

Groenlinks. Amsterdam, 1995 (80 pagina's). 

Prijs: f 17,50. 

Het falende optreden van de internationale gemeenschap 

in een aantal recente conflicten mag niet leiden tot een 

terugtrekkende beweging in Nederland. Dat biedt geen 

soelaas. Als we willen voorkomen dat chaos en geweld 

toenemen, en orde, welvaart en veiligheid enkel voor een 

klein deel van de wereldbevolking weggelegd blijven, is 
juist een actief beleid vereist. 

In de publikatie In de voetsporen van de toekomst 

worden tal van concrete voorstellen gedaan op het 

terrein van duurzame ontwikkeling en 

armoedebestrijding, mensenrechtenbeleid, 

conflictpreventie en de reorganisatie van de Nederlandse 
strijdkrachten. 

GEBRUIK DE BESTELBON IN DIT NUMMER 

WETENSCHAPPELI.JK BUREAU GROENLINKS- Postbus 700- 1000 AS Amsterdam (0202) 620 22 12 

----- --- ------------------
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