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REDACTIONEEL 

Welgemoed beginnen we aan de twee
de jaargang. Het belangrijkste doel- de 
frequente verschijning van een leesbaar, 
prettig ogend en pluriform politiek
cultureel magazine mogelijk te maken- is 
gehaald. Er was een leemte. Niet alleen 
omdat KOMMA en Socialistisch Pers
pectief waren opgeheven en Radikale 
Notities ophield als zelfstandig tijdschrift 
te bestaan, maar ook omdat de progres
sieve tijdschriftenmarkt in Nederland wèl 
vele sectortijdschriften maar géén alge
meen politiek tijdschrift rijk was. 
Gezegd moetworden dat DE HELLING 
het politiek-maatschappelijke tij be
paald niet mee heeft. We zeggen dat 
niet uit zelfbeklag. Partijpolitiek lijkt uit. 
Alle politieke stromingen in Nederland 
ervaren dat. Maar de naakte waarheid 
is nu eenmaal dat links daar het meeste 
last van heeft. Links moet het hebben van 
massale steun, van haar mobilisatie
kracht. Steek uw licht maar eens op in de 
wereld van (progressieve) uitgevers en 
boekhandels. Politieke boeken en tijd
schriften verkopen niet meer. En nu is De 
Groene- uit lijfsbehoud?- ook al op de 
culturele toer gegaan ... 
Niet iedereen was even tevreden over 
de manier waarop wij tot nu aandacht 
besteedden aan de drie partijen met wie 
wij ons het meest verwant voelen. Wij 
kunnen ons daar wel iets bij voorstellen. 
Het probleem zit 'm niet zozeer in het feit 
dat wij milder over interne partijontwik
kelingen in PPR, PSP en CPN zouden 
moeten schrijven, maar dat wij deze ge
degener en diepgravender zouden 
moeten beschrijven. Meer documente
rend en meer analyserend, minder met 
de natte vinger en minder katterig. Laten 
we het zo zeggen. Ook zullen we de for
mule journalistieker maken. Er zullen 
meer artikelen komen die met speurzin 
geschreven zijn, een soort politieke ont
dekkingstochten. Reportages, inter
views, twistgesprekken- geschreven 
vanuit betrokkenheid, met de bedoeling 
trends bloot te leggen en het zoeken 
naar vernieuwende politieke oplossin
gen te stimuleren. 
Politiek en journalistiek- de twee polen 
waartussen wij ons willen bewegen. 
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Mooi gezegd, zullen sommigen zeg
gen, maar is het niet typisch het span
ningsveld dat progressieve, bezadigde 
dertigers voor zichzelf in het leven roe
pen om het voor zichzelf spannend te 
houden? Dat klopt gedeeltelijk, maar er 
is meer. .. veel meer. 
Het politieke landschap in Nederland is 
de laatste tien à vijftien jaar danig veran
derd. Het geloof in politieke mythes is 
ondermijnd en partijen worden niet meer 
op hun woord geloofd. Politiek is vooral 
ook communicatie geworden en de strijd 
om 'de macht' is in toenemende mate 
onderhevig geworden aan de wetten 
van collectieve opinievorming. 
Hemelbestormers als we zijn, zijn we 
gewend tegen de wind in te vliegen. We 
geloven niet dat onze positie als politiek 
medium vastligt. Onverminderd streven 
we ernaar 'een algemeen medium te zijn 
voor linkse politieke meningsvorming'. 
We zijn niettot 'de marge' veroordeeld. 
Al was het alleen al omdat de werke
lijkheid- de sociale, de culturele, de poli
tieke- zich niet meer zo scherp voegt 
langs de traditionele scheidslijnen tussen 
links en rechts. De politieke krijtlijnen 
worden tegenwoordigvaak anders 
getrokken. Aan 'zelfmarginalisering' zul
len we ons dan ook zeker niet schuldig 
maken, hoewel de verleiding daartoe 
soms erg groot is. Als. wij het dédain 
waarmee tegenwoordig over links, en 
zeker over de stroming ter linkerzijde van 
de PvdA, gesproken wordt, voor de volle 
honderd procent serieus zouden nemen, 
konden we maar beter meteen het bijltje 
erbij neer gooien. Links overwintert maar 
we gaan er niet vanuit dat de zomer van
zelf komt. Links moet nu uit haar winter
slaap wakker geschud worden. In zeke
re zin delen wij het alom bestaande 
scepticisme over het huidige prestatie
vermogen van links. Maar men kan el
kaar ook teveel achtervolgen, en in cy
nisme en veeleisendheid ten onder 
gaan. 
DE HELLING krijgt meer 'smoel'. Het 
klinkt misschien vreemd voor een 'politiek 
tijdschrift', maar we zullen nog politieker 
worden. Sterker dan tot nu toe zullen we 
proberen voor auteurs en artikelen te kie-
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zen die heldere stellingnames poneren. 
Die vrijmoedig hun gedachten durven te 
laten gaan over politieke oplossingen 
voor een aantal centrale maatschap
pelijke kwesties. We zullen daarin selec
tiever te werk gaan en bovendien hogere 
eisen gaan stellen aan betoogtrant en 
schrijfstijl. DE HELLING zal- zo hopen 
wij- een pittiger blad worden. 
Ontwikkelingen in partijpolitiek links zul
len door ons meer op de voet worden 
gevolgd, al was het alleen al omdat poli
tiek Nederland zich opmaakt voor de 
Europese verkiezingen en voor de elec
torale slag van 1990. PPR, PSP en CPN 
zullen dit jaar moeten tonen of zij tot on
derlinge samenwerking in staat zijn. Wij 
zullen de vinger aan de pols houden. 
Hier zijn we. Met nieuwe voornemens. 
Met een strakker uiterlijk. Met twee nieu
we series: één over cultuur, één over po
litiek. Met een Linkse Boeken Toptien en 
de Alternatieve Video Tiptien. Een aan
tal rubrieken wordt geprolongeerd. De 
recensierubriek (Kaft & Koren), het the
makatern (Balans), de essayrubriek (Het 
Betoog), de tijdschriftenrubriek (Blade
ren; zij het alleen de sectie Buitenland, 
voor bespreking van binnenlandse tijd
schriften bleek de belangstelling te 
gering). Ook onze columnisten- Astrid 
Roemer en Ton Regtien- blijven. Zij zullen 
doorgaan het linkse voetvolk te bestoken 
met hun onzinnige schrijfsels. Ook Kafak 
-onze vaste politieke cartoonist- gaat 
door. De achterpagina blijft gereser
veerd voor zijn woeste uithalen. 
De verschijningsfrequentie is verlaagd 
van vijf- naar viermaal per jaar. We zijn 
nu dus een heus kwartaaltijdschrift 
geworden. Deze aanpassing was nodig 
om de herkenbaarheid als periodiek te 
vergroten. De redactie is door de stof
kam gehaald. Omdat we behoefte had
den aan een duidelijker interne structuur 
hebben we nu ook formeel een splitsing 
gemaakt tussen medewerkers die tot 'de 
harde kern' behoren (de redactie) en 
medewerkers die regelmatig schrijfsels 
afleveren (de vaste medewerkers). 

De redactie 
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Chris Keulemans 
Geno Spoormans 

'IK WERD 
MINDER 

Henny 

Vrienten 

over 

publiek, 

politiek, 

besch idenheid 
en •• • oez1e 

MEDEDEELZAAM' 

foto: Roeland Fossen. 

Bij zijn eerste bezoekjes aan de boekwin
kel waar wij werken, viel hij eigenlijk 
alleen op door de buitensporige hoeveel
heden poëzie die hij uitzocht en meesleep
te. Hij kocht dichtbundels met de gretig
heid van iemand die een achterstand van 
jaren heeft weg te werken. Merkwaardig, 
vonden wij, voor iemand die van onze taal 
muziek wist te maken, in spaarzaam en 
ritmisch Nederlands. In zijn teksten was 
geschrapt tot op het bot -waarom zou hij 
zich nu willen bedelven onder de poëzie? 
Een intrigerend beeld: voormalig popi
dool ('Sinds I dag of 2', 'Is dit alles', 'De 
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Tegenwoordig ziet Henny Vrien
ten eruit als het prototype van 
een ionge Europese intellec
tueel, zo weggelopen uit een 
doorsnee-Hollywoodfilm. Kort 
donker haar, een hoornen bril, 
stiilvolle regenias en een sugge
stief, teruggetrokken gezicht. 
Hii is niet meer de gekwelde 
charmeur uit de gloriedagen van 
Doe Maar. 

bom') schudt alle publiciteit van zich af, 
onttrekt zich aan de verering van een ge
neratie die nu pas ongeveer de middelbare 
school verlaat, en verschanst zich achter 
stapels boeken. Het was verleidelijk om 
het verhaal af te maken en Henny Vrien
ten tot een karikatuur uit te vergroten- op
nieuw. Maar onze nieuwsgierigheid naar 
wat er werkelijk met hem gebeurd was na 
Doe Maar won het, en we zochten hem 
thuis op, waar we belandden in een kamer 
vol muziekapparatuur, gitaren en .... boe
ken. 
'Er zijn twee concerten geweest die me zei-
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den dat het genoeg was. Het ene was Pink
pop, waar wij de hoofdact vormden - een 
nachtmerrie. Het andere was een matinee 
in Tilburg. We speelden in een ijshal en in 
het felle licht zag ik ineens duidelijker dan 
ooit wie ons publiek was. Anders stond ik 
altijd in de schijnwerpers te kijken, en 
hoorde ik vanuit het donker wel het ge
jank en gehuil - maar nu zag ik ze ineens 
echt. Het was alsof ik een klap met een ha
mer kreeg. Als er iemand van vijftien jaar 
tussenstand, stak die er een heel stuk bo
venuit. Achteraan stonden de ouders. 
Vooraan was het een speeltuin. Kinderen 
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van zes, zeven jaar die alles letterlijk mee
schreeuwden. Daar stond ik met mijn 35 
jaar serieus mijn liedjes te zingen: 'Je 
loopt je lul achterna', teksten waar die 
kinderen niets mee konden. 
Ik kon in die tijd niet bij een groenteboer 
komen of ze verkochten er Doe Maar -
zweetbandjes en -buttons. Mensen kon
den geen kant op of ze zagen die kop van 
Henny Vrienten, en die agressie reageer
den ze op mij af. In al die muziekblaadjes 
stond iedere week een interview met ons, 
al sprak ik die journalisten nooit. Een tijd 
lang heb ik het allemaal ook wel spannend 
gevonden: boerenlul uit Tilburg wordt be
roemd. Maar ik had niet het gevoel dat het 
over mij ging. Ik stond gewoon naar me
zelf te kijken. Als ik 's morgens in de spie
gel keek, dacht ik: ze moesten eens weten. 
Ik zal altijd bestrijden dat we gaandeweg 
voor de kids zijn gaan schrijven. We zijn 
niet op onze hurken gaan zitten. Maar er 
gebeuren natuurlijk rare dingen met je 
teksten wanneer je weet dat je van een 

De situatie was ook zo veranderd. Het fe
nomeen van de videoclip stak de kop op, 
en het was plotseling ouderwets om een 
boodschap te hebben, een overtuiging uit 
te dragen. Ik raakte alras ontzettend ver
vreemd van het vak, en wilde iets anders. 
Natuurlijk was ik wel bang voor het zwar
te gat. Het moet duidelijk zijn dat ik van 
succes hou. Ik vind het fijn om dingen te 
maken die mensen mooi vinden. En ik 
vind het fijn om daar geld mee te verdie
nen, om voor mezelf te zorgen. Ik vind het 
leuk om aandacht te hebben. Maar alles 
op kleinere schaal, op momenten die ik 
zelf kies. 
Nog steeds voel ik me kiplekker op het po
dium. Ik zie er overdag als een mus uit, 
maar als ik met The Magnificent 7 moet 
optreden, ben ik er opeens weer. Al blijft 
het groepsaspeet van de muziek voor mij 
het belangrijkste. Dat was met Doe Maar 
al zo: we speelden reggae, muziek waarbij 
iedereen bijna alles wat hij kan, opoffert 
voor het ritme van het geheel. En het geldt 

Natuurlijk was ik wel bang voor het zwarte 
gat. Het moet duidelijk zijn dat ik van 
succes hou 

plaat, nog voor hij uitkomt, al 200.000 
exemplaren hebt verkocht. Als je er 'burp 
burp scheet burp' op zet, verkoopt hij 
ook. Dat haalt de angel uit je. 
Ik werd minder mededeelzaam. Toen is 
het ook begonnen dat ik het idee kreeg iets 
te verliezen bij iedere foto die er van me 
gemaakt werd. Twee jaar nadat Doe Maar 
uit elkaar was, had ik het nog: als ik met 
mijn lief langs de gracht liep, en ik zag een 
Japanner een foto maken van Carré, dan 
sloeg ik hem nog bijna op zijn bek. Ik wil
de steeds minder zeggen. Bij ieder woord 
dat ik schreef dacht ik later: nee, dit wil ik 
niet over mezelf kwijt.' 

Is het tekenend voor je situatie 
sinds Doe Maar dat je nu film
muziek componeert, voor 
'Spoorloos' bijvoorbeeld? Je 
maakt je, misschien uit een 
soort bescheidenheid, onder
geschikt aan de eisen van een 
regisseur. 

'Ik weet niet of het bescheidenheid is. Ik 
zou het eerder escapisme noemen. Toen ik 
ophield met Doe Maar wilde ik niets meer 
te maken hebben met alle mensen er om
heen, de haaien en de ja-knikkers. Ik wil
de nooit meer afhankelijk zijn van die 
Neanderthalers in 't Gooi, die beoordelen 
wat ze voor het Nederlandse volk op hun 
draaitafels zullen leggen en het vreselijk 
vinden als ze even hun mond moeten hou
den. Dat wilde ik niet meer. 
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nu voor The Magnificent 7 ook. We zitten 
met zijn zevenen op een rij, achter van die 
prachtige standaards, en er stapt niemand 
naar voren om een flitsende solo te doen. 
Ik hou niet van snaren fietsers, en het past 
niet in mijn idee van de popcultuur: vier 
jongens van de straat die samen iets doen. 
Wanneer er één uitspringt - neem Mick 
]agger, de geflipte ballerina - dan is voor 
mij het plezier eraf. 
Waarom ik die restricties opzoek? Ik heb 
het met alles. In de tijd met Doe Maar zei 
ik al dat ik het fantastisch zou vinden om 
met mijn kont tegen de versterker te staan, 
en alleen maar te bassen. Ik ben ook niet 
zo'n rock 'n roller, iemand die op ieder ge
wenst moment van de dag zijn ding doet
de kroeg binnenkomen en de rol spelen 
die men jou toebedeelt. Ik vind daar ver
der niets van, hoor. We moeten toch blij 
zijn met al die mensen die het volk zo aan
genaam verpozen met hun kunsten en ca
priolen? Maar als men van mij die rol ver
wacht word ik zenuwachtig. 
Juist de restricties maken nu het werken 
aan filmmuziek een stuk makkelijker. 
Voor filmmuziek geldt: als het goed is, ir
riteert het niet. Heb ik de regisseur gehol
pen met wat hij wilde bereiken met een 
scène, dan ben ik tevreden. Ik zit echt niet 
mijn magnum opus te maken. Dat klinkt 
misschien lui, maar zo is het niet bedoeld: 
ik werk heel consciëntieus en toegewijd. 
Ik ga bijna dood als ik weer eens te weinig 
tijd heb om mijn werk goed te doen. Voor 
de muziek van 'Spoorloos' had ik tien da
gen. Ik had toen geen tijd om lang over het 
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thema na te denken. Het eerste wat me te 
binnen schoot, moest ik gebruiken om uit 
te werken. Dat heb ik gedaan, maar hele
maal tevreden was ik niet. Toen alles op 
de band stond, stapte ik op de fiets en reed 
naar huis - en onderweg had ik ineens het 
volmaakte deuntje in mijn hoofd.' 
En zoals de definitieve melodie net buiten 
zijn bereik blijft, zo ontglipt Henny Vrien
ten ons. Het is vreemd praten met iemand 
die je vriendelijk en ontspannen te woord 
staat, juist omdat hij zichzelf van de 
plicht ontslagen acht iets te zeggen. Vrien
ten verbaast zich erover dat de publiciteit 
hem blijft opzoeken, ook nu hij haar al ja
ren geleden de rug heeft toegekeerd. Wat 
onderscheidt hem van tienduizenden an
deren? Hij vraagt het zich argeloos en 
oprecht af, en zet ons ermee aan het 
denken. 
De platen van Doe Maar leveren niet 
postuum het bewijs dat hij tot de onder
schatte dichters van het decennium be
hoort. Zijn teksten blinken uit in helder
heid en een soort soepele discipline, maar 
komen meestal niet los van de momenten 
van liefde of liefdesverdriet die hij steeds 
weer bezingt. Naar klassieke opvattingen 
over poëzie neemt hij te weinig afstand 
van zijn relatieproblematiek om tot dich
ter uit te groeien. 'Even los van jou I Het 
kwam precies op tijd I Alles wat ik wou 
was jou en zekerheid I Maar wat deed dat 
pijn I dat jij vrij wou zijn I Nu is alles 
voorbij I De sleutellag bij mij' (De laatste 
x). 
Tegelijk zit de aantrekkingskracht juist in 
zijn 'moeite met relaties'. Situaties die 
iedereen tot in den treure kent, zingt hij 
nieuw leven in. Zijn nasale, Brabantse 
stem deint smartelijk over de muziek 
heen, maar haalt dan, net als het refrein 
larmoyant dreigt afte lopen, uit in een iro
nische sneer. Die zelfspot is ontwape
nend, en maakt het bijna onmogelijk de 
gaten in tekst en muziek niet met je eigen 
herinneringen op te vullen. 
Over die ruimte voor identificatie is al ge
noeg geschreven, al blijft het wonderlijk 
dat het uiteindelijk vooral een massa pu
bers was die zich aangesproken voelde. 
Eén ding had Henny Vrienten in ieder ge
val met de grote dichters gemeen: hoe die
per hij in zichzelf wegdook, hoe meer hij 
van algemene geldigheid bovenhaalde. 
Het was juist zijn twijfel aan zichzelf, zijn 
eeuwige onzekerheid, die iedereen wilde 
horen. En ook nu hij het stralenkransje 
van de mediaheld heeft afgelegd, blijft 
zijn talent om zichzelf weg te cijferen in
trigeren. 
Gaandeweg het gesprek blijkt hij in meer 
opzichten over een soort barometer voor 
de tijdgeest te beschikken; het is bijna be
klemmend hoe hij als jonge veertiger een 
plaatsje heeft gevonden in de jaren tach
tig, die hij zelf met Doe Maar nog van een 
openhartige voetnoot heeft voorzien. In 
het vacuüm na de hysterie heeft hij zich 
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aangenaam genesteld: hij woont samen 
met zijn vriendin in een huis met vier eta
ges, leeft zich in alle bescheidenheid uit in 
film-, theater- en tv-muziek, en treedt re
gelmatig op met The Magnificent 7, een 
band naar zijn hart, waarvan hij de inspi
rator, maar niet de baas wil heten. De 
bandleden spelen hoofdzakelijk een keu
ze uit 'de onderkant van de filmmuziek', 
wars van pretentie maar muziektechnisch 
veeleisend. Het enthousiasme waarmee 
hij erover praat, wordt alleen overtroffen 
door de liefde voor zijn twee zoontjes. 'Ik 
geloof dat dat het beste is wat mij ooit is 
overkomen. Het vreselijk verwende leven 
dat wij leiden, krijgt pas echt zin wanneer 
je verantwoordelijkheid hebt voor andere 
mensjes, en wat door kunt geven van wat 
jij verwerft in het leven.' 
Het is moeilijk voor te stellen dat deze te
vreden jonge vader ooit met het besef 
heeft geleefd dat al zijn uitspraken door 
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honderdduizenden, vooral jonge, fans als 
Waarheid werden aangenomen. 

Beschouw je jezelf achteraf als 
iemand die een moraal uit
sprak, of een levenshouding 
uitdroeg? 

'Ik was overal bang voor: bang voor de 
boodschap, bang om een moralist te zijn, 
bang om iets te vertellen, maar nog veel 
banger om niets te vertellen. Toch heb ik 
uiteindelijk wel dingen verteld, met een 
blind zelfvertrouwen dat ik nu absoluut 
niet meer heb. Ik schreef toen liedjes in 
tien minuten, op een hotelkamer. Voor de 
eerste plaat schreef ik er drie in een dag: 
'Sinds I dag of 2', 'Smoorverliefd' en 'De 
laatste x'. Later kwam de schaamte- in die 
periode had ik geen tijd om erover na te 
denken. 

Over de teksten van 'Geen ballade', mijn 
solo-elpee, heb ik veel langer gedaan, 
maar daar was ik óók niet tevreden over. 
Een liedtekst moet niet te poëtisch zijn, 
niet te mooi. Het is een ding, een liedje. 
Bovendien: ik heb nooit de zekerheid in 
pacht gehad. Iedere keer, ook nu met die 
filmmuziek, ben ik bang dat het niet meer 
lukt, dat die Vrienten nu echt door de 
mand valt. En dat zeg ik niet om te koket
teren met die onzekerheid. Het zit heel 
fundamenteel in me ingebed. Al die te
genstellingen maken het mij onmogelijk 
nog liedjes te schrijven.' 

Maar aan die twijfel moet iets 
zijn vooraf gegaan. Ooit moet 
je hebben afgerekend met de 
Grote Antwoorden: godsdienst, 
(oosterse) filosofie, politiek. 

Je kon, toen ik van het seminarie afkwam, 
maar één ding zijn: links. Maar dat was een 

houding zonder politieke consequenties 
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'Destijds in Tilburg heb ik op het klein-
seminarie gezeten. Katholieke jongetjes 7 
die niet helemaal dom waren, gingen daar 
naartoe om te studeren, want voor iets an-
ders was er geen geld. De verhoudingen 
lagen heel eenvoudig: de textielbaronnen 
en de zwartrokken hielden onze vaders 
klein. Wie niet in de kerk kwam, liep kans 
ontslagen te worden. Je wist al jong dat 
het je vijanden waren, al had je er geen 
contact mee. Ze stonden ver boven je. Ik 
heb ze nog heel bewust meegemaakt, en 
even bewust heb ik ze zien verdwijnen. 
Zelf was ik snel klaar met het geloof, al 
was dat niet zo bijzonder in die tijd, hal-
verwege de jaren zestig: het zaad van de 
twijfel was al gezaaid. Ieder jaar viel er 
een percentage van het seminarie af, jon-
gens met meer belangstelling voor het le-
ven erbuiten, de jongens die omkeken als 
er een meisje voorbijfietste. Ik weet zeker 
dat het de nichten waren die bleven han-
gen, want voor die jongens was het na-
tuurlijk een paradijs. Ik had overigens 
nergens weet van in die tijd. Toen de eerste 
avond het licht uitging, hoorde ik een zee 
ruisen. Het heeft me weken gekost om te 
ontdekken dat men zich massaallag af te 
rukken. 
Het is overigens geen ballast om met het 
katholieke geloof te zijn opgevoed. Je 
bent behept met een heel soepel geweten, 
je hebt nooit geleerd dat je consequent 
moet zijn. Eén ding heb ik alleen al vroeg 
ontdekt: religieuze leiders, en dan bedoel 
ik ook de ayatollahs en de rabbi's, mogen 
hoofden nat maken, met kwastjes zwaai-
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en en de mensen geruststellen, maar ze 
moeten nooit de macht grijpen- want dan 
vallen er doden. 
Over politiek werd in mijn milieu niet ge
praat. Mijn vader was politiek volstrekt 
onbewust. En ik geloof niet dat je zelf, op 
eigen kracht, veel ontdekt in het leven. Er 
is altijd iemand die je op het spoor zet, en 
zo iemand heb ik, wat de politiek betreft, 
niet gehad. 
Je kon, toen ik van het seminarie afkwam, 
maar één ding zijn: links. Maar dat was 
een houding zonder politieke consequen
ties. Het had hooguit te maken met een 
vaag rechtvaardigheidsgevoel. Ik ben al
tijd links blijven stemmen, maar met 
steeds minder betrokkenheid. Een tijd 
lang las ik Vrij Nederland en De Waarheid 
om mijn vermoedens over het kwaad in de 
politiek bevestigd te zien, maar nu wéét je 
het gewoon. Als je zo'n man voorbij ziet 
rijden, in zijn grijze auto met chauffeur 
en telefoon, dan kun je er zeker van zijn 
dat die kruit zit te verhandelen. Daar kun 
je je toch niet over blijven opwinden? Ik 
bewonder mensen die dat wel opbrengen, 
hoor, maar voor mij is die rol niet wegge
legd. Wat ik eraan overgehouden heb is 
een immens wantrouwen, dat wel. 
In de jaren zestig en zeventig speelde ik al 
in bandjes. Alle studies verpestte ik cate
gorisch. Ik heb zelfs nog een paar jaar met 
zulk haar op Ibiza gezeten. Een echte hip
pie was ik niet, maar alle geneugten van 
dat bestaan heb ik mogen smaken. 
Die jaren zijn tot een mythe geworden. In 
werkelijkheid was het een ledig bestaan, 
het ging echt nergens om. Ik ben er niet 
ongelukkig om dat die tijd voorbij is, al 
heb ik er ook erg van genoten. Ik heb jaren 
rondgelopen zonder een vorm van agres
sie tegen te komen. Je was wérkelijk ver
baasd als je een klootzak tegenkwam. 

D E 

foto: Roelond Fossen. 

Aan de andere kant waren er ook zoveel 
ongelukkige mensen, vrouwen vooral, die 
niet overweg konden met de vrijheid die 
geëist werd binnen relaties. Het hield ook 
iets knulligs, iets pathetisch: die mannen 
die de kroeg ingingen om de vrije liefde te 
bedrijven, terwijl hun vrouw met de kin
deren thuiszat. Zelf heb ik het ook ge
daan, hoor; niets menselijks is mij vreemd. 
Het zijn ervaringen die ik met me mee
draag. Alles wat je gedaan hebt, dat ben je 
toch nog? Alles wat je gelezen en gezien 
hebt, neem je met je mee. Daadwerkelijk 
echter neem ik die vrijheid niet meer 
constant. Ik bedoel, ik leef bijvoorbeeld 
monogaam. Ik ben dol op nicotine, maar 
ik rook niet meer. Ik geloof echt niet meer 
dat het zoeken van genot het hoogste goed 
is. Het heeft tenslotte ook wel iets om niet 
aan dat genot toe te geven. Of zou ik nu 
toch nog pastoor worden?' 

De herinneringen komen los. 
Betekent het woord 'melancho
lie' veel voor je? 

'Ja, heel veel. Er is zoveel in de verhalen 
die ik nu vertel waar ik een potje om kan 
zittel} grienen. Verloren levens: jongens 
die van een flat afsprongen omdat ze 
dachten dat ze konden vliegen, ongeluk
kige mensen die leden onder de seksuele 
revolutie. Wanneer een regisseur me 
vraagt om een opgewekt stukje muziek, 
dan ga ik zo vrolijk als ik kan, maar 
meestal is de reactie: 'Tja, het is wel een 
beetje melancholiek.' Ik heb nu eenmaal 
een akkoord in mineur altijd mooier ge
vonden dan een in majeur. 
Maar: melancholie is iets anders dan on
gelukkig zijn. Ik zit vrij straight in elkaar, 
ben meestal goed gehumeurd, doe mijn 
werk accuraat, speel met mijn jongetjes, 
maar ik kan genieten van melancholie. Ik 
heb iets van de zigeuner die wordt inge
huurd om in een orkestje te spelen, en dan 
samen met zijn viool de melancholie uit 
zijn koffer pakt. Hij vindt dat lekker, en 
dat heeft dan misschien iets hoerigs, maar 
zo is het. Het is een knop op de versterker 
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die de scherpe kantjes van het gevoel weg
draait, het geluid dempt, de gordijnen 
sluit.' 

Zo komen we vanzelf op de poë
zie. Je leest zoveel poëzie; is het 
een inhaalmanoeuvre? 

'Dat is een goed woord, maar dan heb ik 
van mijn hele leven het idee dat het een in
haalmanoeuvre is. Poëzie heb ik altijd al 
gelezen. En vreemd genoeg wordt het 
eerder heviger dan minder. Ik moet echt 
iedere dag een paar gedichten lezen en 
herlezen. Het wordt steeds erger. Ik lees 
dichters die helemaal niet meer kunnen. 
Mijn dichters zijn alweer verworpen door 
iedereen. Roland Holst, Leopold, Der 
Mouw, Gorter. Ik hou heel erg van Heine, 
omdat hij de muzikaalste dichter is die ik 
ken. Bertus Aafjes vind ik ook een prach
tige dichter, al is hij door de katholieken 
uitgekotst, en door het machtsblok van de 
Vijftigers weggedrukt. Maar ook Rim
baud en Baudelaire. De romantici, in
derdaad. 
Nu lees ik N!jhoff Die heb ik twintig jaar 
geleden ook gelezen, maar nu pas valt het 
dubbeltje. Die fotografische exactheid; 
het doet iets met me. De klanken, het rit
me in mijn hoofd. Ik heb er wel eens over 
gedacht om die gedichten op muziek te 
zetten, maar ik kan het niet. Je pakt zo'n 
wereldje niet zomaar op. 
Ik geloof wel dat sommige Nederlandse 
dichters tot de allergrootsten behoren, al 
durf ik dat nauwelijks te zeggen. Ik moet 
nog zoveel lezen. Ik moet al die Portuge
zen nog doen! Ik heb laatst uitgerekend 
dat ik vier levens zou willen hebben: één 
voor de muziek, één voor de poëzie, één 
voor de andere literatuur, en één voor de 
geschiedenis. Dan zou ik volmaakt geluk
kigzijn. 
Met mijn werk heeft het lezen niets te ma
ken. Het is eerder een vorm van luiheid: 
als je drinkt aan de bron hoef je zelf niets 
te doen. Het belemmert me zelfs enorm. 
Zelfs brieven schrijf ik niet meer. Soms 
begin ik nog wel eens aan een tekst, maar 
ik denk bij ieder woord: waarom zou ik 
hier iemand mee lastig vallen? Ik ben in de 
afgelopen tien jaar meer dan tien jaar 
ouder geworden. Misschien komt het ooit 
weer, dat ik het schrijven als een vreugde 
beschouw, en niet als een ballast. Maar de 
periode waarin ik die teksten schreef, heb 
ik afgesloten. Ik maak nu muziek. Erg 
veel muziek.' 

Muziek zonder woorden. 

'Ja, misschien is dat het.' 

Chris Keulemans en Geno Spoormans 
zijn redacteur van DE HELLING. 
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HET ZWART VAN EEN MIGRANTENVROUW 

Ze komt uit een recht
geaard Creools gezin uit 
Paramaribo. Het opvoe
dingsideaal van het gezin 
is terug te vinden in een 
ambitie die onkwetsbaar 
genoeg is om maatschap
pelijk zo ver mogelijk te 
komen. 
Zo'n ideaal is uiteraard 
aan voorwaarden gebon
den die ze pas herkende 
toen ze eenmaal in Neder
land woonde. Want wat 
had ze -uitgezonderd de 
relatie met haar man en 
met voeding- véél met de 
Nederlandse vrouw ge
meen: zoals ze haar ui ter
lijk verzorgde, zoals ze 
dacht en sprak, zoals ze 
begon te sparen voor een 
koophuis met een voor- en 
een achtertuin in Voor
burg. En zoals ze zelfs haar 
vent tot overuren wist aan 
te zetten met het oog op de 

wintersport. En de kinde
ren vielen echt niet op bij 
het kroost van het land 
zelf. Behalve dat ze altijd 
schitterden op school. 
Wanneer zij op zaterdag 
achter haar supermarkt
kar stond, met het blauw 
van de giro gewapend, 
dan keek ze iedereen 
messcherp in de ogen. 
Want er is toch echt geen 
beschamend verschil van 
uiterliJk. 
Het afgelopen jaar heeft ze 
naar haar gevoel toch wat 
passen op de plaats ge
maakt: op het uitzend
bureau waar ze al jaren 
geen onbelangrijke job 
heeft, werd zij gevraagd 
voortaan vooral de zwarte 
klanten te woord te staan. 
Eerst had ze bijna een 
kwartier lang voor de spie
gel gestaan, zich afvra
gend of het misschien haar 

nieuwe make-up-speciaal
voor-donkere-types was 
die haar chef op een der
gelijk idee had gebracht. 
Maar toen ze haar man aan 
de telefoon kreeg, wist die 
haar zelfs enthousiast te 
maken met: 'Zwart is de 
kleur van de toekomst' en: 
'Zwart moet in elk pakket, 
gewoon om marktecono
mische redenen en omdat 
alles zó beter wordt'. 
Ongemerkt had ze meer 
affiniteit gekregen met wat 
die kleur opriep. En het 
was haar opgevallen dat 
ze sinds kort éérst zwarte 
mensen ziet, dàn de ande
ren. Met Kerst kreeg ze 
een bravo-gratificatie: de 
zaak gaat nog meer facili
teiten ontwikkelen voor 
zwarte klanten. Met haar in 
de hoofdrol natuurlijk. 
Op Oudejaarsavond vroeg 
haar zoon voor het eerst of 

hij zijn vriendin mee mocht 
nemen naar zijn familie. En 
hij vertelde er zelfverze
kerd bij dat zijn geliefde 
zwart is. Ze was rood aan
gelopen. En ze weet niet 
waarom ze schor heeft ge
roepen: 'Hoe zwart is dat 
meisje van je eigenlijk!' 

.llsl1rid Roeme1r 

LINKSE BOEKEN TOPTIEN ALTERNATIEVE 

Fictie 
I. lsobel Allende-Eva Luna. 

Wereldbibliotheek, f 29,90. 
2. Amnesty International-

De dag dat je brief kwam. 
Maarten Muntinga, f 10,-. 

3. Milan Kundera-De grap. 
Ambo, f 37,50. 

4. Anatoli Rybakov-
Kinderen van de arbat. 
Bert Bakker, f 47,50. 

5. Eduardo Galeano-
De eeuw van de wind 
(Kroniek van het vuur, deel 3). Van 
Gennep, f 38,50. 

6. Primo Levi-
Zo niet nu, wanneer dan?. 
Meulenhoff, f 39,50. 

7. Liesbeth den Uyl-
Beppie van Vessem. 
Veen, f 19,50. 

8. Dr. Kees van Kooten -
Zeven Sloten. 
Bezige Bij, f 22,50. 

9. Louis Pa ui Boon- Boontjes. 
Houtekiet, f 59,50. 

10. Katherina Forest- Kinderspel. 
Furie, f 24,50. 
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Non-fictie 
I. P.C. Kuijper- Ver heen. 

SDU, f30,-. 
2. Nel Draijer-

Een lege plek in mijn 
geheugen. 
SUA/Sozawe, f 7,50. 

3. Paul Hoeben-
Geven is nemen. 
Derde Wereld Publikaties, 
f 29,50. 

4. Seattle-toespraak-
Hoe kun je de lucht 
bezitten. 
Jan van Arke I, f 9, 75. 

5. S. Hawking- Het heelal. 
Bert Bakker, f 29, 90. 

6. Oriana Fallaci-
Interview met de 
geschiedenis. 
BertBakker, f49,90. 

7. Helène Nolthenius-
Een man uit het dal van 
Spoleto. 
Querido, f 79,-. 

a. Jantine van Asch-
Intermezzo. Bert Bakker, 
f 24, 90. 

9. Ani I Ramdas-
De strijd van de dansers. 
SUA, f24,90. 

10. M. Hisschemöller (red.)-
Een bleek bolwerk. 
Pegasus, f 29, 90. 
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VIDEO TOPTIEN 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Clockwork Orange. 
Rita, Sue and Bob too. * 
Hairspray.* 
The last emperor. * 
Hope and glory. * 
Siësta.* 

7. Speriamo che sia 
femmina. 

8. Babette'sfeast. 
9. The Belly of an 

architect.* 
10. Good morning Babilonia. 

* Eigen import/niet ondertiteld. 
(Samenstelling: Cinematheek- Tilburg). 

(Medewerkende 
&oekhandels:) 
Agora- Haarlem; Den Duvel- Den 
Bosch;- Van Gennep- Rotterdam; 
Manifest- Leiden; De Mol- Eindhoven; 
De Oude Mol- Nijmegen; Portaal
Alkmaar; De Rooie Rat- Utrecht; De 
Tribune- Maastricht; De Vrije- Breda; 
De Vrije Boekhandel- Tilbur9 I 
Samenstelling: Henk Krijnen). 
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Frank van den Berg 

DE 
AFNEMENDE 

MASSAVAN 

De massa van de klein
linkse politiek in Ne
derland is sterk af
genomen. Om nog be
hoorliik energiek over 
te kunnen komen, zal 
radicaal-links dus de 
tiid moeten versnellen 
(Einstein). Dat probeert 
men. Binnen twéé 
maanden ziin PSP, PPR 
en CPN volop in 1990 
beland: de verkiezin
gen voor de Tweede Ka
mer. Ruim op tiid moet 
de koers ziin vast
gesteld en moet men in 
het gelid staan. Want 
er ziin forse en lange 
campagnes nodig om 
lichtheid gewicht te ge
ven. 

KLEIN-LINKS 
In de eerste helft van februari houdt de 
PSP een referendum waarin de leden 
wordt gevraagd hoe ze denken over een ge
zamenlijke lijst met de andere twee. Dan is 
er een partijraad van de PPR en in april 
een congres van de CPN. Om te antwoor
den. In PPR en PSP is de tegenstand tegen 
zo'n verregaande vorm van samenwer
king de laatste jaren sterk gegroeid, zodat 
het alwéér niet zeker is dat het er nu eindP
Iijk eens van komt. 
In de toppen van de drie partijtjes is een 
flinke groep bestuurders erg ongerust. Als 
er niets spectaculairs gebeurt, verwachten 
zij een reprise van de verkiezingen van 
1986. En ze zien dat de PvdA de drie 
kemphaantjes absoluut niet meer serieus 
neemt. Trouwens, ook voor zichzelf kun
nen zij het gescheiden optrekken niet 
goed meer verantwoorden. 
Vanuit de gezamenlijke fractie die de drie 
in het Europees Parlement hebben, is deze 
stemming aangevoeld' en is het intiatief 
genomen tot een soort praatgroep van 
samenwerkingsgezinde topbestuurders. 
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'Nee, absoluut niet om als pressiegroep te 
functioneren,' verzekert men ons. Om 
ideeën uit te wisselen, elkaar beter te leren 
kennen en, gewoon, om het leuke. We 
spraken met drie van hen en plaatsten hun 
gedachten tegen de achtergrond van re
cent politiek onderzoek. De drie: Bram 
van Ojik (voorzitter PPR), /na Brouwer 
(ex-parlementariër, lid dagelijks bestuur) 
en Leo Platvoet (dagelijks bestuur PSP). 
Ontboezemend, Van Ojik: 'De vorming 
van één lijst moet in ieder geval snel gaan, 
zonder al teveel gezeur en zonder al teveel 
tegenvallers.' -En dat kan haast niet in dit 
milieu? Van Ojik: 'Bijna niet, hè.' 
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Een tijdlang heb ik me keurig aan het 
parool gehouden en niet meer gesproken 
van of geschreven over 'klein-links'. Dat 
was immers zo'n zichzelf-waarmakende 
term, hadden de leiders van de drie par
tijtjes ons voorgehouden. Zij waren in die 
dagen, het moet zo'n vier à vijf jaar gele
den zijn, hevig met elkaar in gesprek ge
raakt over samen-doen. We mochten niet 
zeggen 'klein-links', want dan zou het 
nooit groter worden. En was het niet in 
sommige gemeenten (Amsterdam) een 
relatief-grote politieke macht? We moes
ten zeggen: 'radicaal-links'. Want dat gaf 
aan wat de drie onderscheidde van de 
PvdA. 
Ik heb me daar al die tijd keurig aan ge
houden, want ik was ook vol van de idee 
dat er naast een linkse middenpartij een 
radicaal-links blok zou komen dat wat in 
de melk te brokkelen had. Maar ik houd 
er nu mee op. Voor mij is het nu weer 
'klein-links'; nee, zelfs dat suggereert 
meer eenheid dan er is. Het gaat in dit 
stuk om de kleintjes links. Ik begrijp 
steeds minder waar die mee bezig zijn. En 
ik ben niet de enige. 
Ik sprak met drie leiders. En- verbazing
ze konden dat heel goed van me voorstel
len. Waarom de drie over twee jaar weer 
opnieuw apart en gescheiden de kamer
verkiezingen in dreigen te gaan? Leo Plat
voet (dagelijks bestuur PSP): 'Ik kan het 
mijn vrienden en kennissen die niet in de 
partij actief zijn ook niet meer uitleggen.' 
/na Brouwer (laatst bekende gezicht van 
de CPN): 'Dan gaat het om eigen identi
teit en zo. Maar mensen die buiten de par
tij staan, begrijpen daar niets van'. Bram 
van Ojik (PPR-voorzitter): 'Het wordt 
steeds moeilijker uit te leggen waarom we 
wèl gezamenlijk een fractie vormen in het 
Europees Parlement, wèl in veel gemeen
teraden en nièt in de Tweede Kamer.' Nou, 
als al die mensen er ook zo over denken, 
dan zal het wel gauw geregeld zijn nu. 

Consultatie is het woord. 
Wie ziek is, consulteert een arts. De CPN 
is zwaar ziek. De kiezers hebben de laatste 
Kamerzetel al geamputeerd. De partij 
heeft dan ook een 'consultatiecommissie' 
ingesteld. De partij kijkt of er heil te vin
den is bij PPR en PSP, maar vooral bij 'de 
maatschappelijke bewegingen'. Drie be
stuurders- Marius Ernsting, lna Brouwer 
en Geert Lamcris - ondergaan namens de 
hele club de gesprekstherapie. 
In een ander verband waren enkele maan
den geleden 'de maatschappelijke bewe
gingen' door de drie partijvoorzitters uit
genodigd om eens te komen praten met de 
kleintjes links. En er waren er ook heel 
wat gekomen: het Nederlands Centrum 
Buitenlanders, het NIVON, Mensen zon
der werk, het Landelijk Beraad Uitke
ringsgerechtigden, kunstenaarsorganisa-
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ties en, als belangrijkste, Greetje Lubbi 
van de Voedingsbond FNV. De vraag was 
helder: of de aanwezigen bereid waren de 
klein-linkse partijen op enige wijze te 
steunen bij de kamerverkiezingen in 1990. 
Het antwoord was ook volkomen helder, 
geven mijn drie gesprekspartners volmon
dig toe: er valt alléén aan steun te denken 
als jullie met één lijst de campagne in
gaan. Dat is het minimum. Voor lijstver
bindingen, samenwerkingsarspraken of 
allerlei andere moeilijke constructies was 
zelfs bij deze toch vrij direct tot de eigen 
gelederen te rekenen groep actieve mensen 
geen enkel begrip op te brengen. 

De rollen zijn omgekeerd in het drama 
van de klein-linkse samenwerking. Ston
den in 1986 de CPN en de PPR klaar voor 
de vorming van één lijst en werd de sa
menwerking afgehouden door de PSP on
der leiding van Fred van der Spek, nu vor
men de eerstgenoemden het struikelblok. 
Ina Brouwer en Bram van Ojik spreken 
van 'de kater van 1986', die hun partijen 
nog steeds hoofdpijn bezorgt. 
Van Ojik: Het idee van een gezamenlijke 
lijst was massaal door het PPR-congres 
gesteund maar werd getorpedeerd door 
een heel kleine meerderheid in de PSP. 
Dat heeft de stroming in mijn partij die te
gen samenwerking is -ik schat die op een 
kwart van het actieve kader -de wind in de 
zeilen gegeven. Zo van: zie je wel, er is veel 
energie ingestopt, allemaal verloren tijd 
die we beter hadden kunnen besteden aan 
een zelfstandige profilering van de PPR.' 
!na Brouwer: 'We kunnen het risico niet 
nemen dat we een jaar lang bezig gaan 
met samenwerking en dat het dan om de 
één of andere reden op het laatste mo
ment, vlak voor de verkiezingen, toch niet 
doorgaat en we in de campagne met zo'n 
mislukking zitten opgezadeld, net als in 
'86.' 
De factor tijd speelt in de samenwerkings
plannen dus een erg grote rol. 'Dit najaar 
moet alles in kannen en kruiken zijn,' zegt 
Ina Brouwer, 'anders moeten we er nog 
maar vier jaartjes op wachten.' 

Eigenliik zijn het tijdsaspect en 
de gedachte 'er moet een communist in de 
Kamer komen' de enige beletselen die 
Brouwer opwerpt. Bram van Ojik heeft 
wat dat betreft meer noten op zijn zang. 
In de lijn van het congres van zijn partij 
van eind '88 zegt hij: 'De samenwerking 
moet meer zijn dan een optelsom. Het 
moet gebeuren in het kader van politieke 
verbreding en inhoudelijke vernieuwing. 
Als een gezamenlijke lijst niet méér zou 
halen dan drie zetels, dan is dat op den 
duur alleen maar slecht voor de samen
werking. Dan krijg je helemaal zoiets van: 
zie je wel.' 
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Ervaringen bij raads- en Statenverkiezin
gen laten zien dat dit risico niet helemaal 
denkbeeldig is. De kiezers hebben een 
beetje genoeg van het gezever bij de klein
tjes links, en dan maakt het niet uit of het 
drie zeverende kleintjes samen zijn of 
apart. Van Ojik: 'De vorming van één lijst 
moet in ieder geval snel gaan, zonder te
veel gezeur en zonder al teveel afvallers.' 
Desgevraagd weet Van Ojik niet goed dui
delijk te maken wat 'verbreding' en 'ver
nieuwing' in zouden moeten houden. 

Dal een optelsom van de drie klein
tjes niet als uitkomst heeft één grote blijkt 
ook uit recent verkiezingsonderzoek. Bij 
het instituut voor politicologie van de ge
meenteuniversiteit in Amsterdam is al 
sinds 1986 het materiaal in bewerking van 

de in dat jaar gehouden Kamerverkiezin
gen. Aan een groot aantal kiezers werd ge
vraagd hoe groot zij de kans achtten dat ze 
in de toekomst ooit op een bepaalde poli
tieke partij zouden stemmen. Bijna alle 
kiezers bleken hun kansen toch tussen 
meerdere partijen te verdelen. 
Het aantal kiezers dat zich niet kon voor
stellen ooit op iets anders dan een klein
linkse partij te stemmen, bedroeg voor die 
drie kleintjes samen slechts 1,2 procent 
van het totaal! Er is voor het drietal ge
woonweg geen vast electoraat. ledere 
stem moet per keer veroverd worden. 
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lna Brouwer kijkt duidelijk anders 
dan Bram van Ojik aan tegen 'verbreding' 
en 'vernieuwing'. Voor haar is het geen 
voorwaarde voor samengaan. Zij ziet de 
vorming van één lijst meer als een prag
matische noodzaak, en meer als een voor
waarde voor vernieuwing dan als een ge
volg ervan. De echte ideologische 
vernieuwers hebben haar partij verlaten, 
zegt ze met een mengeling van spijt en bit
terheid. 
Brouwer constateert: 'Als je in de huidige 
structuren blijft, is de kans op politieke 
vernieuwing heel gering. Je trekt mensen 
die in die richting denken niet mee nu. En 
als je niet samenwerkt, dan ben je heel 
eenvoudig te klein om alle deskundigheid 
in huis te halen die nodig is om antwoor
den te vinden op de nieuwe politieke situa-
tie. Dan blijf je steken in het denken van 
de jaren '70.' Maar ook bij haar blijft de 
inhoud van 'het nieuwe' wel erg in het va
ge. Zo van: 'Je moet in deze tijd de dingen 

)> praktisch benoemen in plaats van in het 
Q kader van een algemene heilsleer. Een deel 
3 o van de oude ideologie is achterhaald, 
" maar dat wil niet zeggen dat er geen goede 

elementen in die oude ideologie zaten, het 
revolutionaire bijvoorbeeld.' Maar dan 
weer niet, haast ze zich te zeggen, revoluti
onair in de betekenis van revolutie
maken, maar in de betekenis van 'radi
caal'. 'Bijvoorbeeld de notie dat deze ma
nier van produceren vastloopt en dat je de 
vervuiling niet meer de baas kan met een 
slibeilandje in de Maas.' 
Daarom dus 'praktische oplossingen' in 
plaats van 'ideologische'. 'Misschien ook 
wel omdat ik ideologie gevaarlijk vind, 
hoewel ik daarover twijfel.' 

B •• 11 Leo Platvoet een zelfde soort twee-
slachtigheid. Ook bij hem de constatering 
dat er in Nederland sprake is van een on
tideologisering als onderdeel van de ont-
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de Karn. 

zuiling. Er is een toenemend aantal zwe
vende kiezers, steeds minder mensen die 
zich tot de vaste aanhangers van een 'stro
ming' rekenen. Hij erkent ook dat de 
kleintjes links steeds meer theorieën de 
wereld insturen die impliciet de hele links
rechts-tegenstelling op de helling zetten. 
'Inderdaad,' geeft Platvoet toe, 'begrip
pen als links of rechts moeten niet meer je 
locomotief zijn om stemmen te trekken.' 
Maar waarom maakt zijn PSP dan in 
godsnaam zo'n geweldige ruzie over de 
vraag of in de naam var, de gezamenlijke 
Euro-lijst het woordje 'links' moet voor
komen? Platvoet: 'Nou ja, het beestje 
moet toch een naam hebben. En het links
rechts-begrippenkader speelt ;n de poli
tiek nu eenmaal een grote rol. En dat hou 
je nog wel een tijd.' 
Hoe radicaal is trouwens de radicaal
linkse kiezer ten opzichte van de kiezer 
van de PvdA. We vroegen de Amsterdam
se politicoloog Jean Til/ie, één van dele
den van het team dat zich bezighoudt met 
de analyse van het Nationaal Kiezers On
derzoek, of hij daarover iets uit zijn com
puter zou kunnen toveren. Het kon. 
In het kiezersonderzoek is een aantal me
ningsvragen gesteld over politieke items. 
De onderwerpen waren: abortus, eutha
nasie, inkomensverschillen, kerncentrales 
en kernwapens. De kiezers moesten op 
een zevenpuntsschaal aangeven hoe radi
caal ze over deze kwesties dachten. 
Tillie heeft voor DE HELLING de scores 
van de PvdA-kiezers naast die van de (ge
zamenlijke) klein-linkse kiezers gezet. La
ten we ze even langslopen: Abortus. De 
schaal liep van 'verbieden' (cijfer: 1) tot 
'de vrouw beslist' (cijfer: 7). De 'gemid
delde' PvdA-kiezer nam positie 5,7 in. De 
'gemiddelde' klein-links-kiezer kwam op 
6,3. Volgens Tillie een statistisch signifi
cant verschil. 
Euthanasie. Schaal van 'verbieden' (1) tot 
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'toegestaan op verzoek van de patiënt'. 
Het PvdA-gemiddelde kwam op 5,2; 
klein-links op 5,7. Toch nog statistisch 
een significant verschil. Inkomensver
schillen. 'Groter' (l) of 'kleiner' (7)? De 
PvdA-kiezer gaf een 5,8, de klein-linkse 
een 6,2. Significant. 
Kerncentrales. 'Meer' (1) of 'allemaal 
weg' (7). PvdA gaf 6,4, klein-links 6,6. 
Dit verschil is statistisch niet meer signifi
cant. Op het punt van de kerncentrales 
zijn PvdA-kiezers even 'links' als 
radicaal-linkse kiezers! 
Kernwapens. 'Voor' (1), 'tegen' (7). De 
PvdA-kiezer scoorde 'rechts van het mid
den': 3,5. Zeer opvallend. Maar minstens 
zo opvallend is dat de klein-linkse kiezer 
zich precies op het midden van de schaal 
plaatste: 4 punten. Desondanks: ook hier 

een significant verschil. 
Op al deze politieke items blijken de klein
linkse kiezers dus significant radicaler te 
zijn dan de PvdA-kiezers, behalve op het 
gebied van kerncentrales. Heel opmerke
lijk aan de cijferverdeling is ook oat op al 
deze onderwerpen de PvdA niet het beeld 
vertoont van een linkse middenpartij. Van 
een middenpartij zou je verwachten dat 
het grootste aantal kiezers een cijfer iets 
links van het midden zou geven, zeg een 
vijf of een zes. Dat gebeurt niet. Zowel bij 
de PvdA als bij klein-links geeft het groot
ste aantal kiezers bij ieder item het meest 
radicaal-linkse cijfer: bij de PvdA veertig 
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procent, bij klein-links zestig procent. 
Je zou dit kunnen duiden als: bij de Pvda 
heeft zich in 1986 een onnatuurlijk groot 
aantal radicaal-linkse mensen opgehou
den. Of: de PvdA is eigenlijk helemaal 
geen regierungsfähige middenpartij maar 
een radicaal-linkse kiesvereniging. In 
ieder geval (maar dat wisten we al): PvdA 
en de kleintjes links concurreren sterk op 
de radicale standpunten. 

Terug naar ons drietal partijlei
ders. We zagen al: iedere stem moet per 
keer veroverd worden. Dat dat gezamen
lijk niet beter hoeft te gaan dan apart is ze
ker. Maar dat het apart niet gaat: ook. 
PSP-bestuurder Leo Platvoet verwacht: 
'Als we weer apart de verkiezingen in
gaan, zal dat voor alledrie een somber re
sultaat geven. Ik zie niet in waarom de 
mensen die in '86 op de PvdA stemden in 
plaats van op ons, dat nu anders zouden 
doen.' 
Zoals het nu - apart - gaat, zijn de drie 
partijtjes in zijn visie veel teveel bezig om 
hele kleine gevoelsmatige onderlinge ver
schilletjes te benadrukken. 'Kiezers heb
ben daar geen boodschap aan. En de taak 
van een partij is toch naar het electoraat te 
kijken?' De partijen zouden zich volgens 
hem beter kunnen bezighouden met de 
grote programmatische overeenkomsten. 
dat zou zijn eigen bestuurswerk ook een 
stuk leuker maken. Platvoet: 'Een politie
ke organisatie moet er niet primair op ge
richt zijn om haar eigen cultuur in stand te 
houden. In het dagelijks bestuur van de 
PSP merk ik hoeveel tijd daarmee heen 
gaat. Met crisisbestrijding.' 
Voor Leo Platvoet betekent dit toch dat 
op den duur niet alleen de kieslijsten van 
de drie verenigd moeten worden, maar de 
hele partijen. Hoewel: hij geeft schoor
voetend en met veel moeite toe dat dat na
tuurlijk de uiteindelijke consequentie is. 
Dit soort logisch denken is eigenlijk een 
geweldig taboe. Dat is nou at de voormali
ge Linkse Doorbraak-groep deed en dat 
joeg iedere rechtgeaarde partijganger op 
een geweldige manier in de touwen. Als er 
immers in de partijtjes links al meerderhe
den zouden zijn voor een gezamenlijke 
lijst, dan zijn die er, zoals I na Brouwer be
nadrukt, toch vóór alles op pragmatische 
gronden. Brouwer: 'Die mensen die zo de 
eigen identiteit benadrukken, zien na
tuurlijk ook wel dat het alléén heel moei
lijk gaat. Ook omdat we in een andere tijd 
leven, waar zaken als de televisie en zo van 
groot belang zijn.' En de televisie besteedt 
haar dure zendtijd nu eenmaal alleen aan 
partijen waar mensen (kiezers) belang in 
stellen. 
Of zij denkt dat op de langere termijn drie 
partijtjes blijven bestaan? Brouwer: 'Op 
de langere termijn zal het wel één partij 
worden. Je ziet ook in gemeenten dat het 
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moeilijk is om samen te doen in de raad 
maar daarnaast je eigen partijorganisatie 
overeind te houden.' 
Maar dan kijken we inderdaad een heel 
eind verder in de tijd. Voorlopig kijkt 
Brouwer tot april. Dan heeft de PSP haar 
referendum onder haar leden gehouden. 
En dan vindt het CPN-congres plaats. Ze 
gunt ons een klein blikje in de keuken: 
'Het partijbestuur zal het congres vragen 
de zaak van de gemeenschappelijke lijst 
open te laten. En dat was echt het verst 
mogelijke standpunt in de richting van 
een samenwerking. Want het betekende 
dat in ieder geval niet die groep het partij
bestuur achter zich kreeg die al bij voor
baat wilde vastleggen dat we zelfstandig 
de verkiezingen in zouden gaan.' 

Dat brengt me terug bij de diep
menselijke kwestie waarmee ik dit stuk 
begon. Alle drie mijn gesprekspartners, 
toch politieke leiders, zeiden me in vrijwel 
gelijke bewoordingen dat zij 'in hun eigen 
omgeving', aan 'vrienden en bekenden die 
niet in de partij actief zijn', niet meer kon
den uitleggen waarom de kleintjes links 
nog apart door het leven gaan. Waarom ze 
wèl in gemeenteraden samen doen, wèl in 
het Europees parlement, maar niet bij de 
Kamerverkiezingen (en niet organisato
risch; maar dat mogen we nog niet zeg
gen). Zo'n kloof met je privéleven, dat 
hou je natuurlijk niet nog eens jaren vol? 
Leo Platvoet ontwijkt: 'Die partijen zijn 
toch geen monsters, die moeten toch beïn
vloedbaar zijn. We hebben toch goede ar
gumenten ... Maar als het mislukt... Nou, 
dan zie ik wel weer verder.' 
!na Brouwer houdt ook nog wel even vol. 
'We zijn kennelijk nog steeds niet in staat 
geweest grote delen van de eigen partij te 
overtuigen. Mensen zijn toch heel bang 
om zo'n stuk zekerheid die de eigen iden
titeit biedt, los te laten. Maar ik probeer 
nog steeds uit te leggen dat het niet meer 
kan: zo'n groot verschil tussen wat men
sen binnen en wat mensen buiten de partij 
erover denken. En ja, je hebt gelijk, op 
een gegeven moment verlies ik ook mijn 
interesse in deze discussie.' Eigenlijk geeft 
ze de zaak nog zes jaar: de verkiezingen 
\994. A.l\een Bram van Ojik is positiever 
over de eigen club. Niet voor niets de enige 
met redelijke verkiezingsresultaten en ook 
nog andere dan achterhoedediscussies. 
Hij zou het heel vervelend en onverstan
dig vinden als het niet tot één lijst kwam. 
Van Ojik: 'Maar op zich kan ik in de PPR 
zelf nog best zinnig en interessant werk 
doen wat niet meer zou gebeuren als de 
PPR niet meer zou bestaan. 

Laten we de zaak nog eens van een 
andere kant bekijken. Als marktpro
bleem. Als kwestie van vraag en aan boe'. 
Er is kennelijk een forse groep kiezers die 
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een partij zou willen ter linkerzijde van de 
PvdA. Uit verkiezingsonderzoek blijkt 
die groep maximaal zo'n vijftien procent 
van het electoraat te omvatten. Toch goed 
voor zo'n tien tot vijftien Kamerzetels. 
Dat is andere koek. Ook in het vergelijk
bare buitenland (Duitsland, Denemar
ken) blijkt zo'n kiezersmarkt te bestaan. 
Als de drie kleintjes het niet doen, komt er 
te zijner tijd ongetwijfeld een nieuwe for
matie die wèl aan de behoefte voldoet (zie 
alweer Duitsland en Denemarken). 
De verkiezingsonderzoekers van de Uni
versiteit van Amsterdam zijn erin ge
slaagd een redelijk-klinkende maat te ont
werpen om te meten hoe tevreden of 
ontevreden de aanhangers van een partij 
in '86 over hun partij waren. Een grote 
steekproef van kiezers werd gevraagd of 

zij eventueel van plan waren op een be
paalde andere partij te stemmen. Dit leid
de - via allerlei formules - tot de bereke
ning van een 'kiezerspotentieel' voor 
iedere partij. Een mogelijke markt dus 
van mensen die zichzelf in ieder geval de 
vraag hadden gesteld of ze wel of niet op 
die of die partij zouden stemmen. Door 
dit potentieel te vergelijken met de werke
lijk uitgebrachte stemmen is er een per
centage te noemen van welk deel van haar 
markt iedere partij gemobiliseerd heeft. 
Het artikel met deze resultaten verschijnt 
pas halverwege dit jaar in het blad Sociale 
Wetenschappen maar DE HELLING ver-
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klapt u alvast de hoofdzaak. De Pvda mo
biliseerde het grootste percentage van 
haar potentieel, 68,1 procent. Het CDA 
was tweede met 63,3 procent. Dan de 
VVD met 53,2 procent, SGP met 24,3 
procent, RPF met 15,5 procent, GPV met 
14,3 procent. D66 volgt met 14 procent. 
Klein-links sluit de rij met erbarmelijke 
percentages. De PPR mobiliseerde 6,5 
procent van de mensen die erover gedacht 
hebben op deze partij te stemmen. De 
PSP nog net iets meer (!), namelijk 7, 7 
procent. De CPN is absolute hekkesluiter. 
12,8 procent dacht erover om misschien 
wel CPN te stem:nen, maar men was zo 
ontevreden dat slechts 0,6 procent die ge
dachte in een daad omzette! Een mobili
satie van slechts 4,7 procent van het po
tentieel. 

Maar nu ik zelf. Ik ben zo'n kiezer 
die ze niet meer duidelijk kunnen maken 
waarom de kleintjes nog apart de Kamer
verkiezingen in gaan en die zijn stem niet 
wil weggooien naar de één of andere on
duidelijke 'eigen identiteit' -partij. Zou
den ze zich kunnen voorstellen dat kiezers 
als ik - al dan niet in georganiseerd ver
band - dan maar via 'straf' de partijtjes 
tot samengaan dwingen? Niet stemmen, 
is natuurlijk onverstandig. En op de 
PvdA stemmen, is riskant. Maar een kie
zersinitiatief om op te roepen tot samen~ 
werking: dat zou misschien heel nuttig 
zijn, dacht ik zo. En wat blijkt nu: dat 
zo'n initiatief er nog aan zit te komen ook. 
Een voorspoedig 1989! 

Frank van den Berg is redacteur van DE 
HELLING. 
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Zorg eerst en vooral dat de jeugd zo lang mogelijk 
naar school gaat- of ze dat nu wil of niet. In elk 

geval kan zij dan niet als werkloos worden 
geregistreerd. (Stijging onderwijsdeelname voor 
jongens van 16-18jaar van 71,6% in 1979 naar 

80,6% in 1985, en voor meisjes van die leeftijd van 
67, 7% naar 78,2 %. Voor de jongens van 19-20 jaar 

van37,9% naar46,6%, en voordemeisjesvan 19-20 
jaar van 25,4% naar 3 7,5% in de jaren 1979-1985.) 

-a • Intussen, niet vergeten om de werkloosheids-
definitie op gezette tijden te veranderen. Dat schept 

verwarring en roept discussie op over de preciese 
hoogte. (Zo mochten vanaf 1970 gehuwde vrouwen 

die geen kostwinster zijn zich als werkzoekende 
inschrijven mits ze 30 uur per week wilden werken. 
Die 30 uur grens gold trouwens voor iedereen to: 

1 januari 1978 om als werkzoekend geregistreerd te 
worden. Daarna was het 25 uur, en vanaf 1 januari 
1983 is die 20 uur geworden. Geschat wordt dat de 
groep die zo wordt uitgesloten een kleine 20.000 

bedraagt. Verder geldt als criterium voor registratie 
een snelle beschikbaarheid. De groep die wel wil 

werken maar niet zo gauw bedraagt ongeveer 
160.000. 

Bekend is verder de maatregel om per 1 januari 1984 
werklozen boven de 57,5 jaar te schrappen uit te 

cijfers, waardoor op jaarbasis de werkloosheid met 
zo'n 50.000afneemt. 

Bovendien is het handig om ook met behulp van 
andere regelingen de werkloosheid te doen 

verdwijnen. 
(Een beroemde kwestie is in welke mate de WAO 

werkloosheid opgevangen heeft. Schattingen daar
over lopen zeer uiteen, tussen de 20% en 50%. Veel 
onschuldiger ogend maar ook nuttig is de VUT als 
manier om ouderen uit de werkloosheidscijfers te 
houden, alleen al van 1982 tot 1986 oplopend van 

20.000 tot ongeveer 60.000.) 
En als dat nog niet genoeg helpt, dan voer je gewoon 

een nieuwe telmanier in, zoals sinds 1987 door het 
CBS op basis van een Enquete BeroepsBevolking, 
waardoor er twee soorten cijferreeksen zijn. Dan 
stijgt de verwarring ten top, en ligt het statistisch 

materiaal helemaal open voor pr-manipulatie. 
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Zorg vervolgens dat zoveel mogelijk werklozen zich 
laten her-, om- of bijscholen, zodat ze uit de cijfers 

verdwijnen. Daarbij hoort een krachtig verhaal over 
de onvoldoende scholingsgraad van de Nederlandse 

bevolking en met name van de werklozen. 
Oppeppen tot industrieel élan, tot investeren in de 

toekomst van jezelf. 
(Totaal bereik van alle scholingsmaatregelen 

beloopt tussen 1977 en 1988 getallen tussen de 
40.000 en 55.000 jaarlijks.) Zie je, dat begint al 
~aardig aan te tikken. 

......_._ 
ba 

Goed, op school of naar school, en uit de cijfers 
wegcijferen, dat is al heel wat. Maar nu de rest. De 

eerste truc is om om zoveel mogelijk nep 1 

arbeidsplaatsen te scheppen. Dat noem je dan werk
gelegenheidsverruimend en plaatsingsbevorderend, 
dat klinkt al indrukwekkend. De kern van dat alles 
is dat je subsidie geeft aan tijdelijke of boventallige 
aanstellingen, niet-concurrerende arbeidsprojecten 
tijdelijkfinanciert en zo laat doodbloeden, afwerk-
gevers een loonkostensubsidie geeft als ze zo goed 

zijn een werkloze aan te nemen. Ook een eigen 
uitzendbureau kan dienstig zijn. 

(De hoeveelheid maatregelen, de veranderingen en 
naamswijzingen ervan is bijkans niet meer te tellen. 
TAP, WVM, EAJ, JOB, MOA, PALL, START, het is 

maar een kleine greep. Veel banenplannen die de 
afgelopenjaren zijn gelanceerd combineren 

elementen van deze maatregelen. Twee recent 
bekende maatregelen van deze soort zijn de zoge

naamde Wet Vermeend-Moor, die de werkgever een 
premievrijstelling geeft bij aanstelling voor twee 

jaar van een langdurig werkloze, en het Jeugdwerk
garantieplan, nu nog in de vorm van een tijdelijke 

voorziening ingevoerd, die voorziet in plaatsing van 
langdurig werklozejongeren vooreen halftot maxi
maal éénjaar op basis van een 32-urige werkweek. 
De eerste maatregel 'helpt' nu zo'n 10.000 mensen 

aan tijdelijk werk, en de werkgevers aan extra geld, 
de tweede maatregel beslaat naar schatting 3 tot 4 

duizend jongeren.) 
Bij dit alles dient een strikt stilzwijgen te worden 
bewaard over de verdringingseffekten. Dat bij-

voorbeeld door regelingen als JOB of Vermeend
Moor tussen de 50% en 80% verdringing optreedt, 
daar hebben we het niet over. Het is toch al prachtig 
wanneer er enige doorstroming zit in het werklozen-

bestand, of niet soms? 

L N G 
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Maar natuurlijk, echte arbeidsplaatsen zijn nooit 

weg, en daarom moet de arbeid zo goedkoop 
mogelijk worden gemaakt. Daartoe staan weer 
verschillende wegen open. De meest simpele is 

natuurlijk verlaging van de lonen. Tussen haakjes, 
we weten niet of het echt werkt, of beter, we weten 

dat het niet zo is, maar we gelóven erin, en dat is het 
eerste begin. 

(Een systematische verlaging van het minimumloon 
voor volwassenen is ondanks drie pogingen nog niet 

gelukt, wel is dat voordejeugdlonen mogelijk 
geweest. In 1979 werden die met 10% verlaagd, in 
1980 nog verder door de leeftijdsgewijze staffeling 
ten opzichte van het volwassen-minimumloon te 

vergroten, in 1984 met 3 %.) 
Een andere manier is verlaging van de indirecte 
loonkosten, de zogenaamde wig. Dat kan door 
premieverlichting voor de werkgevers en door 

afschaffen van uitkeringsrechten. 
(Ook hier geldt weer dat dat systematisch het best 
geslaagd is voor de categorie jeugd: in 1979 bevrie-

zing van RWW-uitkering, en in 1981 nog eens; 
bovendien een wachtperiode alvorens een RWW
uitkering te krijgen. In 1983 is de RWW voor 16-17 
jarigen helemaal gesehrapt. In 1984 is de WW- en 

WWV-uitkering verlaagd, in 1985 nog een keer voor 
mensenjonger dan 25 jaar, en bovendien is de uit
keringsduur verlaagd voor jongeren beneden de 35 
jaar. Maar ook voor volwassenen hebben zich ver
lagingen van uitkeringen voorgedaan. De hele her
ziening van het sociale stelsel, met alle onduidelijk-
heid vandien, beoogt overigens op uitgaven voor 

werkloosheid te bezuinigen. En met de al genoemde 
Wet Vermeend-Moor en de recente compromissen 

tot verlichting van werkgeverslasten gaat het steeds 
meer de 'goede' kant op.) 

Tenslotte is er nog een minder spectaculaire manier, 
maar wel zo effectief: zorg ervoor dat de meeste 

banen tijdelijk worden (want dat verhindert loons
verhoging door leeftijd of promotie) of in deeltijd 

worden verricht, en flexibel in arbeidstijd en 
beschikbaarheid (een arbeidstijd beneden de 14 uur 
bespaart bijvoorbeeld bepaalde sociale premies). En 

de vreugde is groot: steeds meer mensen blijken te 
werken! De werkgelegenheid groeit. 

Daarbij moet niet worden gelet op welke groepen nu 
profiteren van deze maatregelen. Het is bijvoorbeeld 

niet zo'n ramp wanneer buitenlanders of vrouwen 
buiten de boot vallen, want de eerste groep hoort 

hier toch niet, en de tweede groep kan veel beter op 
de kinderen passen wanneer ze geen rekenknobbel 

heeft. 

D E H E 

' ~6 Nou, zo kunnen al behoorlijk wat handen uit de 
mouwen gestoken worden (onder aanhaling van de 
buikriem), maar dat schijnt voor bepaalde groepen 
werklozen nog geen afdoende prikkel te wezen. Die 

moeten dus gewoon opgejaagd worden. Afhan
kelijk van het probleem, zijn daarvoor verscheidene 

manieren. Nagegaan moet worden of die niet 
stiekum van een ander mee profiteren door samen
wonen, of een beetje zelf bijverdienen, of op andere 

wijzen de zaak flessen. Dat is de fraude-kant. De 
extra kosten voor fraude-inspecteurs verdienen zich 
zelf terug door verminderde uitgaven en verhoogde 

discipline. 
Voor de passieven komen er oriënterings

gesprekken. Dat heeft als voordeel dat ze daardoor 
weer in allerlei regelingen geduwd kunnen worden 

die hen uit de cijfers halen. Bovendien geeft dat een 
indruk van persoonlijke bejegening. 

En als dat ook niet gaat, moet de verplichting om 
aan arbeid deel te nemen maar weer op de voor

grond worden gezet, zoals in het Jeugdwerk
garantieplan. Nota bene in Zweden, socialistisch 

land bij uitstek, kan dat wel gerealiseerd worden, en 
hier zouden we achterblijven!? Ondanks Flip de 

Kam, de socialistische professor die ook voor 
workfare is? 

Slotopmerking 

Wie deze handleiding nauwkeurig volgt, heeft uit
eindelijk nog maar met een klein hoopje werklozen 

te doen, en niet met een half miljoen. Is Lubbers 
toch niet zo handig als-ie lij kt? 

L 

Willibrord de Graaf 

Willibrord de Graaf 
is wetenschappelijk medewerker aan de 

Utrechtse universiteit. 
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MMENDE STILTE 
'Ik zie mij op mijn tachtigste werd over een verplichting najaar de fundamentele vraag om de arbeidsmarktpositie 
nog wel verschijnen voor een aan de werkgevers om ge- of dit kabinet niet simpelweg van een aantal minder gepri-
parlementaire enquêtecom- middeld vijfprocent gehan- belang had bij het voortduren vilegieerde groepen funda-
missie,' aldus minister De Ko- dicapten in dienst te hebben) van de massale werkloosheid. menteel te verbeteren? Nu is 
ning in het NRC-Handelsblad en natuurlijk de aanpak van Die vraag dringt zich inder- er nog geld genoeg (zowel bij 
op de laatste dag van 1988. de langdurige werkloosheid daad op, vooral wanneer je de overheid als in het bedrijfs-
'Dan kunnen we nog eens ge- in het algemeen. Al deze drie weet dat het kabinet bijbe- leven). Maar aan het eind van 
zellig nakaarten.' kwesties vertoonden eenzelf- doeJingen heeft met haar het jaar zou de conjunctuur 
Dat is geen gekke gedachte de patroon: een systematische voorstellen, en je vervolgens wel eens omgeslagen kunnen 
van de minister: een parle- opeenvolging van politieke merkt dat de plannen in geen zijn. Dan begint de minister 
mentair onderzoek naar het manoeuvres die welhaast het geval een belangrijke verbe- van Financiën weer lijstjes 'te-
arbeidsmarktbeleid van de handelsmerk is geworden tering zullen opleveren voor genvallers' te presenteren. 
twee kabinetten-Lubbers. Al- van dit tweede kabinet. de doelgroep waarover toch Dit is het moment waarop de 
leen zou de Kamer daar geen De manoeuvres gaan als volgt. zo warm gesproken wordt. krachtsinspanning zou moe-
vijftien jaar mee moeten Uit het scala aan arbeids- Want kijk eens naar de maxi- ten worden geleverd om gro-
wachten. En het lijkt me on- marktproblemen wordt door maal te verwachten resultaten te groepen die allang buiten 
denkbaar dat het zo'n gezellig het kabinet plotseling één van de drie belangrijkste ar- spel staan in betaalde banen 
onderonsje zou worden als probleem naar voren ge- beidsmarktmaatregelen die te krijgen. Nu kunnen we wel 
De Koning blijkbaar voor haald. Het betreft een pro- het afgelopen jaar zijn af ge- een boom gaan opzetten over 
ogen staat. Ik vrees zelfs voor bleem dat al jarenlang speelt. kondigd. Ons land teltglo- de geringe effectiviteit van de 
de minister dat hij door een De oppositie, de vakbewe- baal250.000 langdurig werk- parlementaire oppositie door 
dergelijke enquêtecommis- ging, ja zelfs de eigen rege- lozen. De loonkostensubsi- PvdA en radicaal-linkse frac-
sie wel eens verantwoordelijk ringspartijen hebben al meer- dies kunnen, wanneer het ties. Of over de FNV, die mis-
gesteld zou kunnen worden malen gevraagd aan het kabi- meezit, op zijn hoogst enge- schien net te laat uit het dal 
voor 'opzettelijke verwaar- net om concrete maatregelen veer 25.000 extra banen 'aan omhoog komt om nog in deze 
lozing' van een reeks sociale terzake. Dan opeens ver- de onderkant' doen ontstaan. conjunctuurgolfhet beleid te 
problemen. schijnt het thema in allerlei Slechts een fractie daarvan zal beïnvloeden. Maar wat moe-
Niet dat het veel zin heeft ach- ambtelijke stukken, met een worden bezet door langdurig ten die politici en vakbonds-
terafindividuele zondebok- zeer beperkt lijstje beleids- werklozen. Misschien dat het bestuurders doen in een 
ken aan te wijzen voor het alternatieven daar aan vastge- 'flankerend beleid', de franje maatschappelijk klimaat van 

16 mislukken van dit deel van plakt. Het kabinet presenteert rondom de loonkostensubsi- berusting, ja zelfs apathie? 
het overheidsbeleid, al is dat op korte termijn één van die die, wat meer rendement zal Het minste wat je op dit mo-
nog zo'n belangrijk deel. alternatieven aan de Tweede opleveren. Al met al zou ik ment van het progressieve 
Minister De Koning wendt zijn Kamer en 'de sociale part- verbaasd zijn wanneer de deel der natie zou verwac:h-
macht voornamelijk aan om ners'. Dan gebeurt er iets mer- langdurige werkloosheid ten, is stekelig commentaar. 
hem onwelgevallige initiatie- kwaardigs: er ontbrandt een eind volgend jaar met meer Kritische verhalen over de 
ven tegen te houden, en ver- politiek debat, dat echter de dan 15.000 mensen is ge- uitgangspunten van het huidi-
der zit hij zijn tijd uit. Maar dat kaders van het door het kabi- daald. Ongeveer 100.000 men- ge werkgelegenheidsbeleid, 
wisten we een paar geleden net voorgestelde alternatief sen uit de groep etnische en de onmacht van het kabi-
ook al. Het echte drama is vol- nauwelijks of niet te buiten minderheden zijn (langdurig) net om zelfs haar eigen be-
gens mij niet dat het arbeids- gaat. werkloos. Verwacht bereik scheiden doelstellingen te 
marktbeleid van dit kabinet Dat mag gerust merkwaardig van de positieve actie door de realiseren. 
faalt, maar dat de maatschap- heten, want al snel wordt dui- Rijksoverheid: 2.500 banen. Maar zelfs op dat punt heerst 
pij dat falen- blijkens de lau- delijk dat de reikwijdte van De uitvoering van het pro- in die kringen een beklem-
we reacties die het oproept- de aanpak die het kabinet gramma is echter ernstig ver- mende stilte. De enige funda-
de facto accepteert. voorstelt- het effect op de te traagd. Het beleid ten aanzien mentele interventie van pro-
Wie terug kijkt op het werk- bereiken probleemgroepen- van gehandicapten ....... raad gressieve zijde in het 
gelegenheidsbeleid zoals dat zeer beperkt is. Tevens blijkt eens? politieke debat over het ar-
de afgelopen jaren door het dat het kabinet er een 'hidden Het falen van het werkgele- beidsmarktbeleid van het af-
kabinet-Lubbers is gevoerd, agenda' op nahoudt. Het be- genheidsbeleid lijkt inder- gelopen jaar kwam van een 
valt in de eerste plaats de treffende kabinetsvoorstel is daad gewoonweg ingecalcu- Nijmeegse professor, Göran 
wanverhouding op tussen de bij nader inzien vooral be- leerd door degenen die het Therborn. Maar ik heb begre-
hoeveelheid politieke ener- doeldom elders een bezuini- beleid formuleren. Langza- pen dat zijn hoogleraarschap 
gie die tegen dat onderwerp ging te bereiken (zoals bij het merhand begin ik me echter daar al weer beëindigd is. En 
is aangesmeten en de resul- 'gehandicaptenbeleid' dat meer zorgen te maken over waar halen we zo snel een an-
taten van het beleid. Het hele vooral beoogt de WAO-in- het feit dat de maatschappij de re buitenlandse arbeids-
jaar 1988 werd er in de Twee- stroom te verminderen) of om als geheel dat falen ook al bij marktdeskundige vandaan 
de Kamer, in de SER en de een verlaging afte dwingen voorbaat accepteert. Want er die in het openbaar simpele 
Stichting van de Arbeid het van de loonkosten (de subsi- is toch iets zeer uitzonderlijks waarheden over het Neder-
ene debat na het andere over dies op het minimumloon). aan de hand. De economi- landse werkgelegenheidsbe-
gevoerd. Drie grote kwesties Desalniettemin: na enig ge- sche groei heeft het afgelo- leid durft uit te spreken? 
staken er bovenuit: de aanpak grom in de Tweede Kamer pen jaar voor het eerst sinds 
van de werkloosheid onder over de geringe effectiviteit decennia weer een zestiger-
etnische minderheden (waar van de maatregel komt deze jaren-peil bereikt. Het ziet er Sandel' Kooistl'a 
vooral het 'positieve actie'- er, met enige lichte aanpas- naar uit dat de economie in 
beleid van de Rijksoverheid singen, door zoals het kabinet ieder geval de eerste helftvan Sander Kooistra ts medewer-
zelfter discussie stond); het wenste. 1989 boven verwachting hard ker bt] de stichting Zeggen-
beleid ter bevordering van de Ruud Vreeman, de nieuwe zal blijven groeien. En toch schap en Technologie en 
werkgelegenheid onder ge- voorzitter van de Vervoers- zou het zelfs nu, bovenop de columnist van het 
handicapten (waar gesproken bond-FNV, stelde afgelopen conjunctuurgolf, niet lukken NRC-Handelsblad. 
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WIE IS ER BANG VOOR 

EUROPA? 
Vele EG-fanatici geloven dat het voltooien 
van de interne markt na 1992 tot gevolg zal 
hebben dat zeer vele politieke bevoegdhe
den van de nationale staten aan de EG zul
len worden overgedragen. Sommigen van 
deze EG-fanatici menen zelfs dat de op
bouw van een federale EG-structuur dan 
een onomkeerbaar proces geworden is. 
De twaalf EG-lidstaten, of tegen die tijd 
misschien veertien EG-lidstaten, groeien 
dan uit tot een West-Europese Supermacht 
met een gezamenlijke buitenlandse poli
tiek, een gemeenschappelijke defensie (in
clusief atoombommen) en een gemeen
schappelijke financieel-economische poli
tiek (naast de al bestaande landbouw- en 
visserijpolitiek). Voor de Provinciale Sta
ten van Nederland blijft dan alleen maar 
over de vraag hoe het resterende geld te 
verdelen over de big-spender-ministeries van 
onderwijs, gezondheidszorg en Sociale 
Zaken. 

Blijft de Nederlandse Staat nog 
wel overeind? Wordt ons land 
'een provincie van Europa'? De
gradeert de Tweede Kamer tot 
een soort Provinciale Staten 
van Nederland? Dit soort vra
gen liggen op de lippen van el
ke politiek geïnteresseerde. 
Maar komen ze niet voort uit 
'politieke claustrofobie'? Wànt: 
hoe vreselijk is het eigenlijk 
dat 'Brussel' beslist in plaats 
van de Tweede Kamer? 

Alexander de Roo 

foto: Jos Lommers. 

lijkheid de lijstaanvoerder van het CDA bij 
de komende Euro-verkiezingen. Hij spreekt 
zich in het openbaar uit tegen een Oosten
rijks lidmaatschap. Doet hij dat, omdat hij 
walgt van de president van dat land? Nee, 
de ware reden is dat Oostenrijk een neu
traalland is en niet tot de NATO behoort. 
Indien het neutrale Oostenrijk het neutra
le Ierland in de EG komt versterken, dan 
zien rechtse politici als Penders grote pro
blemen opduiken om tot een West-Euro
pese Unie te geraken, die zich als Europese 
pijler van de NATO gaat gedragen. Hier
mee is impliciet al aangegeven dat zeker de 
'militaire poot' niet automatisch aan de EG 
wordt geplakt als de interne markt een feit 
IS. 

De EG-fanatici hopen hartstochtelijk dat 
het point of no return bij het aangaan van een 
politieke unie met het voltooien van de in
terne markt gepasseerd is. In Nederland 
wordt deze mening niet alom gedeeld, al 
verkondigt iemand als professor Pelkrnans uit 
Maastricht deze opvatting wel luidkeels. 
Hij had zitting in de club, die onder leiding 
van de Italiaan Paolo Cecchini de beruchte 
propagandastudie schreef, waarin twee tot 
vijf miljoen extra arbeidsplaatsen ten ge
volge van '1992' werden voorspeld. Pelk
mans heeft voor de WRR al eerder studies 
geschreven over de 'Europese' integratie. 
Vele leidende politici in Nederland hebben 
het idee van een West-l<',uropese politieke 
unie wel in hun achterhoofd. Neem bij
voorbeeldJean Fenders, naar alle waarschijn-
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Maar ook zij die geen EG-fanatici zijn, 
menen en -vooral- vrezen dat de politieke 
macht zich van 'Den Haag' naar 'Brussel' 
zal verplaatsen. De EG-critici denken dat 
het 'tolerante' Nederland heel wat van 
haar eigen identiteit zal kwijt raken. De bo-

E L L 

ze en autoritaire Oosterburen spelen een 
voorname rol in deze kritiek. Merkwaar
dig genoeg wordt Frankrijk met zijn vele 
kerncentrales, eigen atoombommen en 
minstens even arrogante stijl niet zo be
dreigend ervaren als de Bondsrepubliek 
Duitsland. Kennelijk is de oorlog na 45 
jaar nog altijd niet afgelopen. 

Spill-over 

Wie krijgen gelijk: de fanatici of de critici? 
In de jaren vijftig was de spill-over-theorie in 
zwang. Deze hield in dat de economische 
eenwording van de EG automatisch een 
politiek eenwordingsproces zou inluiden. 
De geschiedenis van meer dan dertig jaar 
Europese Gemeenschap leert echter dat 
het zo'n vaart niet loopt. Vooral de zogehe
ten negatieve integratie heeft voortgang ge
boekt. En ook het hele '1992-complex' be
treft vooral maatregelen die deze negatieve 
integratie versterken. Er worden vooral re
gels afgeschaft en dingen weggelaten. 
Het bereiken van positieve integratie van 
de EG is veel moeilijker gebleken. 'Brussel' 
zelf grijpt slechts zeer veperkt in in natio
nale politieke processen en heeft geringe 
wetgevende bevoegdheden. Het Europees 
Regionaal en het Europees Sociaal Fonds 
zijn twee duidelijke voorbeelden van posi
tieve integratie. Beide dateren uit het begin 
van de jaren zeventig toen de sociaal
democratie zich in heel West-Europa een 
dominante positie had verworven. Meer 
dan dertigjaar ervaring en vele crises heb
ben de bureaucratie in Brussel wijs ge
maakt. De Eurocraten zullen nu niet zo snel 
meer een groteregeringsconferentie beleg
gen over de harmonisatie van de sociale ze
kerheidsstelsels, zoals in 1962 in Brussel 
plaatsvond. Die conferentie van de eerste 
zes EG-landen werd een enorm fiasco. 

Sluipwegen 

De Europese Commissie zal na het voltooi
en van de interne markt in de loop van de 
negentiger jaren niet met een uitgewerkt 
plan voor de verwezenlijking van de Poli
tieke Unie op de proppen komen. Nee, zij 
zal veel bescheidener en haalbaarder voor
stellen doen. Men zal niet de Train de Grande 
Vitesse nemen, maar sluipwegen bewande
len. 
Nu al is de Europese Commissie hiermee 
bezig. Vooral het meesterbrein van de 
Europese Commissie, de Franse socialist 
Delors, is actief. Zijn uitspraak dat 'in tien 
jaar tachtig procent van de beslissingen op 
economisch en misschien sociaal gebied in 
Brussel genomen zullen worden', moet in 
onderstaand licht bezien worden. Delors 
deed deze uitspraak op 6 juli 1988 in het 
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Europees Parlement te Straatsburg voor 
een gretig publiek. De getallen moeten met 
een korreltje zout worden genomen. Maar 
ze zijn wel effectief onderdeel van zijn uit
gekiende media-strategie. 
Op dezelfde wijze wist hij in de loop van 
1987 het idee van '1992' van een magische, 
zichzelf versterkende klank te voorzien. De 
nieuwe plannen zijn drieledig. Allereerst is 
daar de oprichting van een Europese Cen
trale Bank. Analoog aan de Nationale ban
ken dient er op EG-nivo ook een Centrale 
Bank te komen. De vraagstelling in de poli
tieke discussie is niet of zo'n Europese Cen
trale Bank er wel moet komen, maar naar 
welk model (het Duitse model: onafhanke
lijk van de 'Europese' politiek, ofhet Fran
se model: direct politiek gestuurd) deze 
moet functioneren. Het Duitse model, 
waar economische stabiliteit de absolute 
voorrang heeft, lijkt het te gaan winnen. 
Het tweede project betreft de Europese 
muntslang. Deze zal met het Britse Pond 
moeten worden uitgebreid en tevens moet 
de rol van de Ecu worden versterkt om zo 
een tegenwicht tegen de jojo-politiek van 
de Amerikaanse dollar te kunnen bieden. 
Een derde terrein terrein is de competentie 
van de Europese Commissie. Deze zou 
meer macht en meer instrumenten tot haar 
beschikking moeten hebben om een EG

politiek op monetair, economisch en finan
cieel vlak ten uitvoer te kunnen brengen. 
Vooral een geharmoniseerd stimulerings
en bezuinigingsprogramma op West-Euro
pese schaal staat haar voor ogen. Verhit
ting van de economie (zoals momenteel in 
Engeland) en onderkoeling van de econo
mie (zoals recent in Nederland) kunnen 
dan niet meer voorkomen. Althans, dat is 
het doel. 
Alle drie deze maatregelen gaan ten koste 
van de nationale bevoegdheden. Misschien 
nog belangrijker is de idee dat in de 'Euro
pese' Ministerraden Economie en Finan
ciën niet langer eenstemmigheid vereist 
zou moeten zijn, maar dat de zogeheten 
gekwalificeerde meerderheid genoeg is. 
Als dit idee in de loop van de jaren negen
tig, als het Verdrag van Rome opnieuw 
herzien zal worden, realiteit wordt, dragen 
de nationale overheden eigen bevoegdhe
den over. Bij de herziening van deze ver
dragen in de vorm van de Europese Acte in 
1985, is voor het eerst voorzien in besluit
vorming via gekwalificeerde meerderhe
den. Ongeveer negentig procent van de 
besluiten die met de interne markt vcrband 
houden, worden op deze manier genomen, 
evenals de vaststelling van de EG-begro
ting. Indien bij de nieuwe herzi<·ning van 
het Verdrag van Rome gekwalificeerde 
meerderheden gaan gelden voor gebieden 
als economie en financiën, is de EG echt op 
weg naar een supranationale structuur. De 
totstandkoming van de interne markt zal 
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foto: Piet den Blonken. 

zeker niet au tornatisch tot een (federale) 
Superstaat West-Europa leiden, maar 1s 
wel een belangrijke stap in die richting! 

Gat van de democratie 

Al met al is duidelijk geworden dat de Poli
tieke Unie van West-Europa nog wel een 
tijdje op zich zal laten wachten. De preciese 
invulling van zowel Politieke Unie als de 
interne markt na '1992' is onderwerp van 
politieke strijd. Maar duidelijk is dat in 
'1992' en daarna belangrijke stappen op 
weg naar een (federale) superstaat worden 
gezet. 
De meeste politieke stromingen bezien de

ze ontwikkeling positief. De West-Europe
se eenwording is voor hen allang een zelf
standig doel. Dat geldt niet alleen voor de 
christen-democraten en rechts-liberalen, 
maar ook voor de sociaal-democraten. 
Voor deze gevestigde politieke stromingen 
is het enige probleem het 'gat van de demo
cratie'. Door de Europese Acte is dit nog 
groter geworden dan het al was. Niet alleen 
het landbouwterrein wordt nu niet langer 
democratisch gecontroleerd door de natio
nale parlementen, maar ook de interne 
markt onttrekt zich grotendeels aan hun 
invloed: negentig procent van de driehon
dcnl 'interne-markt-maatregelen' worden 
met gekwalificeerde meerderheid in de 
'Europese' Ministerraden genomen! De 
bevoegdheden van het Europese Parle-
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ment zijn wel toegenomen, maar nog lang 
niet voldoende. 
Als economische en monetaire maatrege
len, zoals de Europese Commissie wil, in 
de toekomst ook met gekwalificeerde meer
derheid genomen worden, dan wordt het 
demokratisch gat aanzienlijk groter. De 
gevestigde politieke stromingen in en bui
ten ons land stellen zich tevreden met het 
provisorisch stoppen van dit gat. De Duitse 
christen-dernocraat Kohl en de Spaanse so
cialist Gonzales hebben al aangekondigd dat 
het Europees Pa-lement in 1994 meer en 
echte bevoegdheden dient te krijgen. Voor 
de Regenboog-fractie, als onderdeel van de 
groen-linkse stroming, is dat echter niet 

genoeg. Voor haar heeft de West-Europese 
eenwording geen waarde op zich. De ecolo
gisering van de economie en een sociaal 
Europa staan voorop. Met regeling van 
Europese bevoegdheden is de Europese 
zaak zeker niet afgesloten. Het hangt er 
vanaf 'wat' en 'hoe' er 'geïntegreerd' 
wordt. 

Sociale dumping 

De thans voorgestelde realisering van de 
interne markt en - op langere termijn - de 
Politieke Unie is slechts één van de mogelij
ke vormen van een toekomstig West-Euro
pa' En één waarvan vastgesteld kan wor
den dat het 'multinationale kapitaal' op de 
voorgrond staat en dat sociale en regionale 
belangen naar de achtergrond dreigen te 
worden geschoven. Democratische contro

le van de economie en de financiële stro
men ontbreekt. En ook komt door '1992' 
de 'ecologisering van de economie' geen 
stap dichterbij. 
Economisch en waarschijnlijk ook mone

tair wordt de EG in de jaren negentig een 
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gemeensch.appelijk systeem, sociaal gezien 
'amper. De interne markt bemoeilijkt de ver
betering van de sociale wetgeving van een 
EG-Lidstaat. Er dreigt zelfs het gevaar van 
sociale dumping. Nodig is een harmonisatie 
van sociale wetgeving naar boven! De posi
tieve punten uit de sociale wetgeving in an
dere EG-landen zouden moeten worden 
overgenomen. Maar het allernoodzakelijk
ste is dat minimumvoorschriften voor so
ciale aangelegenheden op EG-nivo met ge
kwalificeerde meerderheid tot stand zou
den moeten kunnen komen. Nu is het zo 
dat ook op dit gebied unanimiteit vereist is. 
Het gevolg is dat sinds het aan de macht ko
men van de Iron Lady in 1979 er alleen 
cosmetische richtlijnen op sociaal gebied 
tot stand zijn gekomen. Alle serieuze socia
le richtlijnen van de Europese Commissie 
werden door Thatcher van een veto voor-
z1en. 
Ook voor wat betreft de milieurichtlijnen 
zou het principe van eenstemmigheid 
moeten worden afgeschaft. In de huidige 
praktijk bepaalt de langzaamste slak van 

de EG-lidstaten het tempo van het EG
milieubeleid. Het is daarom ook niet ver
wonderlijk dat de VS bijna altijd strengere 
milieu-eisen en -normen kennen dan West
Europa. 
De conclusie kan niet anders luiden dan 
dat de Europese Gemeenschap die in de ja
ren negentig nog belangrijker zal worden 
dan ze nu al is. De tijd dat de Tweede Ka
mer omgedoopt kan worden tot Provincia
le Staten van Nederland ligt echter nog ver 
weg. Wel zal de huidige verhouding van de 
beslissingen tussen 'Den Haag' -'Brussel' 
(vijfentachtig tegen vijftien procent) dras
tisch veranderen. 
Uiteraard zullen de invloed en de bevoegd
heid van het Europees Parlement moeten 
toenemen om de beslissingen, die in 'Brus
sel' in het komende decennium genomen 
worden, te kunnen controleren. Het is van 
doorslaggevend belang dat in de EG (zo 
goed mogelijke) minimum-regels op so
ciaal en milieu~terrein met gekwalificeerde 
meerderheid kunnen worden vastgesteld. 
Bij de komende herziening van het Ver-

drag van Rome, moet een en ander zijn 
beslag krijgen. Gebeurt dat niet, dan zal de 
EG steeds meer verworden tot een soort 
economische belangenclub voor 'Europe
se' multinationals. De legitimatie van de 
EG in Noord-West Europa in het algemeen 
en in Nederland in het bijzonder zal er zeer 
onder lijden. 
Natuurlijk zullen er spanningen optreden 
met de vrije concurrentie en het vrij ver
keer van goederen en diensten. Maar moet 
dat dan maar in het belang van een goed 
sociaal beleid en in het belang van het 
milieu. 
Langs deze weg zou een andere Europese 
Gemeenschap zonder militaire poot kun
nen ontstaan. Waar EG-angsthazen niet 
voor hoeven weg te lopen en waar de EG
fanatici het niet voor het zeggen hebben. 
Wie is er dan nog bang voor 'Europa'? 

Alexander de Roo is redacteur van DE 
HELLING. 

.................... SCHENGEN .................. .. 

In 1985 sloot Nederland met België. 
Luxemburg, Frankrijk en West-Duits
land het zogenaamde Akkoord van 
Schengen. Volgens dit akkoord moe
ten op 1 januari 1990 alle grenscontro
les afgeschaft zijn tus~en de vijf lan
den. Bovendien moet op een aantal 
terreinen het nationale beleid van de 
vijf op de openstelling van de grenzen 
afgestemd worden. Italië probeert al 
twee jaar zich bij Schengen aan te slui
ten, maar dat wordt door de andere 
landen, met name Frankrijk, tegenge
houden. 
Met het Schengen-akkoord wilden de 
vijf vooruitlopen op het afschaffen van 
de grenzen in de hele EG. Zij gingen er 
blijkbaar van uit dat ze het onderling 
sneller eens zouden kunnen worden, 
en ze wilden daar hun bedrijfsleven 
van laten profiteren. Op deze manier 
zouden ze voorlopig niet gehinderd 
worden door lastige landen als met na
me Groot-Brittannië en Denemarken. 
Bovendien dachten ze wellicht door 
vooruit te lopen hun invloed op de 
aard van de afspraken binnen de hele 
EG te vergroten. 
Het Schengen-akkoord bevat onder 
meer de volgende afspraken: - De par
tijen 'verbinden zich ertoe op hun 
grondgebied de illegale handel in ver
dovende middelen met kracht te be
strijden en hun acties dienaangaande 
op efficiënte wijze te coördineren' 
(art. 8). 
- Harmonisatie van de verboden en 
beperkingen en het treffen van aanvul-
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lende maatregelen 'tot bescherming 
van de veiligheid en tot verhindering 
van de illegale immigratie van onder
danen van Staten die geen lid zijn van 
de Europese Gemeenschappen' (art. 
17). 
- Het openen van besprekingen over 
'politiesamenwerking~ 'eventuele 
moeilijkheden bij de toepassing van 
de akkoorden inzake internationale 
rechtshulp en uitlevering· en het 'zoe
ken naar middelen tot gemeenschap
pelijke misdaadbestrijding onder meer 
door eventuele invoering voor politie
ambtenaren van een achtervolgings
recht, rekening houdend met de be
staande communicatiemiddelen en de 
internationale rechtshulp.' (art. 18). 
- 'De Partijen zullen streven naar har
monisatie van de wetgevingen en wet
telijke voorschriften, met name op het 
gebied van: verdovende middelen, 
wapens en explosieven, de registratie 
van reizigers in hotels.' (art. 19). 
- 'De Partijen zullen streven naar har
monisatie van hun visumbeleid en van 
de voorwaarden voor binnenkomst op 
hun grondgebied. Voor zover nodig 
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zullen zij tevens de harmonisatie voor
bereiden van hun regelingen betref
fende bepaalde aspecten van het 
vreemdelingenrecht ten aanzien van 
onderdanen van Staten die geen lid 
zijn van de Europese Gemeenschap
pen: (art. 20). 
Waarschijnlijk ondertekenen de mi
nisters van de Schengen-landen in de 
zomer van 1989 het verdrag, waarna 
de parlementen de tekst ter ratificatie 
aangeboden krijgen. De Franse, Duitse 
en Belgische parlementen hebben 
nooit echt aandacht geschonken aan 
'Schengen'. Hun reactie als ze de zeer 
vergaande verdragsteksten voorge
legd krijgen, is dan ook niet goed 
voorspelbaar. Maar het komt praktisch 
nooit voor dat een verdrag van een 
dergelijke importantie, nadat het door 
de regeringen geheel is uit-onderhan
deld, door een parlement wordt ver
worpen. 
In een discussie in de Tweede Kamer 
over de Europese Raad op Rhodos in 
december 1988 kwam deze problema
tiek ter sprake. Het kabinet liet weten 
dat de voorbereidingen van 'Schen
gen' - meer dan de voorbereiding van 
Europese richtlijnen onder de contro
le van de nationale parlementen moet 
plaats vinden. Op de vraag of het par
lement de teksten dan mocht zien, 
voordat ze voorzien zouden worden 
van een ministeriële handtekening, 
was het antwoord negatief. Verdragen 
worden gesloten tussen regeringen en 
niet door parlementen. 
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Europa en de tweede sekse 
Nel van Dijk I Annemiek Onstenk 

Hoewel de 'Europese burger' 
wordt doodgegooid met slo
gans, brochures, verwijzingen 
in radio- en tv-programma's 
over '1992~ blinkt de operatie 
Voltooiing Interne Markt van 
de multinational Europese Ge
meenschap niet uit in duide
lijkheid over wat er nu precies 
gaat gebeuren tot, in en na dit 
magische jaartal. Vrouwenbe
weging, homo-beweging, mi
grantenorganisaties, vakbon
den en werklozenbelangen
verenigingen vragen zich on
gerust af of Nederland gelijk
geschakeld zal worden met 'de 
rest' van de EG, uitkeringen 
verder zullen dalen, een Clause 
28-achtige wet tegen homo
emancipatie zal worden afge
kondigd en de abortuspraktijk 
zal worden gestroomlijnd naar 
Belgisch of Westduits model. Is 
er aanleiding voor deze vrees 
of is '1992' niets dan gouden 
eieren, zoals de promotion 
agencies ons willen doen 
geloven? 
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Merkwaardig genoeg heeft niemand zich 
tot voor kort erg druk gemaakt over het op

heffen van de controle a~n de grenzen. 
Vrouwen vormen daarop geen uitzonde
ring. De EG was vooral een geldverslin
dend, bureaucratisch apparaat, te ver weg 
om actie rond te voeren. Bovendien had
den vrouwen ook nog eens baat bij de van 
de EG afkomstige richtlijnen gelijke be
handeling van mannen en vrouwen op de 
arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid. 
De beloofde en voorspelde gouden bergen 
in en na 1992 werkten aanvankelijk meesle
pend. Op de 8 maart-viering vorig jaar in 

het Europees Parlement te Straatsburg, 
welke aan de betekenis van '1992' voor 
vrouwen was gewijd, jubelden vrouwen uit 
de socialistische en communistische fractie 
over de vele kansen die de interne markt 
vrouwen zou bieden. Het ontstaan van een 
paar miljoen nieuwe arbeidsplaatsen zou 
vrouwen de mogelijkheid bicden eindelijk 
uit hun defensieve geroep om gelijke be
handeling op de arbeidsmarkt te geraken 
en daadwerkelijk op grote schaal banen te 
gaan innemen. De voorspelde economi-
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schegroei zou zelfs ruimte bieden om extra 
geld vrij te maken om vrouwen nog een 
duwtje in de rug te geven. Scepsis over dit 
rooskleurige beelu was er slechts bij enke
lingen. 

Thuislanden 

Naarmate het magische jaartal nadert en 
overheden en bedrijfsleven druk doende 
zijn zich op het wegvallen van de grenzen 
voor te bereiden, tekenen de (vermoedelij
ke) sociale gevolgen zich duidelijker af. Het 
gejubel over de arbeidsplaatsen die op ter
mijn zouden ontstaan maakt langzaam 
maar zeker plaats voor het vcrmoeden dat 
er eerst twee miljoen arbeidsplaatsen ver
loren zullen gaan. Hoe kan er immers an
ders sprake zijn van een besparing van 
vierhonderdvijftig miljard gulden per jaar? 
Op welke wijze vrouwen specifiek hierdoor 
getroffen zullen worden, is niet precies te 
voorspellen. Door de interne markt zullen 
de flexibiliteit en mobiliteit van werkne
mersters toe moeten nemen. Werken over 
de grenzen heen zal een normaler ver
schijnsel worden en van werkzoekenden 
zal ook worden verwacht dat ze werk over 
de grenzen accepteren. Zolang mannen in 
gezinnen niet hun aandeel in de zorg voor 

huishouden en kinderen nemen, blijven 
betaald werkende vrouwen met gezinsver
antwoordelijkheid dubbel belast. Hun mo-

N G 

2 



22 

JAARGANG 2- NUMMER 1 VOORJAAR 1989 

gelijkheden om ver van huis te werken zijn 
dienovereenkomstig geringer. Hun moge
lijkheden om thuis 'flexibel' te werken 
worden echter groter. Omgekeerd kan de 
mobiliteit die de baan van manlief vergt 
wel reden zijn voor een vrouw haar betaal
de werk op te (moeten) geven: zijn werk 
staat immers op de eerste plaats en zal ook 
vaak het meeste geld opleveren. Als we de 
toekomst erg zwartgallig inschatten, zou je 
kunnen zeggen dat er misschien een soort 
'thuislanden' zullen ontstaan, opvolgers 
van de slaapsteden, waarin vooral ge
woond en gewerkt zal worden door vrou
wen, kinderen en ouderen ... Van herverde
ling van betaald en onbetaald werk tussen 
mannen en vrouwen zal daar niet veel 
meer terechtkomen. 

Vervan huis 

Daar waar de interne markt de eisen aan 
beroepskwalifikatie opschroeft, wordt de 
toch al bestaande scheiding in banen voor 
mannen en banen voor vrouwen eerder 
groter dan kleiner. De naleving van de EG
richtlijn gelijke behandeling op de arbeids
markt wordt op deze manier meer een 
stapje verder van huis dan een stapje dich
terbij gebracht. 
Tegenover de miljarden aan besparingen 
en de verwachtingen van economische 
groei staat het gegeven dêt de kloof tussen 
arm en rijk door de voltooiing van de inter
ne markt eerder verdiept zal worden dan 
verkleind. Met enige schroom wordt dit in 
Brussel ook wel erkend. Om dit 5evolg op 
te vangen worden de middelen voor de zo
geheten structurele fondsen in de periode 
tot 1993 verdubbeld. Met deze fondsen 
kunnen dan extra impulsen worden gege
ven aan de armere gebieden en achter
gestelde groepen. Het is de laatste jaren 
duidelijk geworden dat het helaas voor 
vrouwen steeds moeilijker wordt om voor 
gelden uit deze fondsen in aanmerking te 
komen. Op dit moment wordt in de Vrou
wencommissie van het Europees Parle
ment een onderzoek gedaan naar de wer
king van het Europees Sociaal Fonds (ESF) 
en de bereikbaarheid van dit fonds voor 
vrouwen. Dit naar aanleiding van een on
derzoek, verricht aan de Nijmeegse uni
versiteit, waaruit naar voren komt dat nog 
geen vijf procent van de gelden uit dit fonds 
naar vrouwenprojecten gaat. Met het kers
verse dames-duo in de Europese Commis
sie, de Francaise Scrivener en de Griekse Pa
pandreou, verantwoordelijk voor respectie
velijk Interne Markt en Sociale Zaken, zou 
het op z'n minst moeten lukken om vrou
wen weer als aparte doelgroep voor geld uit 
het ESF in aanmerking te laten komen. 
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Harmonisch naar 
omlaag 

Vooral onder druk van de vakbonden is het 
afgelopen jaar de roep om een 'sociale di
mensie' van de interne markt steeds ster
ker geworden, waarmee in het bijzonder 
arbeidsvoorwaarden en rechten van werk
nemersters worden bedoeld. Door de inter
ne markt zal bijvoorbeeld het aantal fusies 
van bedrijven toenemen. Maar tot nu toe 
staan daar geen maatregelen tegenover die 
de medezeggenschap van werknemersters 
garanderen. 
Aan pogingen om aan de interne markt 
een sociale dimensie te verschaffen kleeft 
een groot gevaar. Er zijn onder de twaalf 
lidstaten immers regeringen die in deze so
ciale dimensie aanleiding zien om bijvoor
beeld de stelsels van sociale zekerheid en 
menige andere voorziening op elkaar af te 
stemmen. Dit zou misschien acceptabel 
zijn wanneer het zou gaan om bijstelling 
van de sociale zekerheid naar boven voor 
de lidstaten die achterlopen. Maar wat je 
ziet gebeuren is dat christen-democratische 
regeringen hun kans schoon zien om onder 
verwijzing naar de interne markt verslech
teringen in het stelsel van sociale zekerheid 
aan te brengen. 
Onnodig om te zeggen iwezeer vcl·skchte
ringen in de sfeer van de sociale zekerheid 
vooral vrouwen treffen. De vierenveertig 
miljoen armen die in de EG leven zijn 
vooral vrouwen (alleenstaande ouders en 
ouderen). De dreiging is reëel dat als over
gegaan wordt tot harmonisering van de so
ciale zekerheid, er gestreefd wordt naar een 
soort Europees gemiddelde. Hierop voor
uitlopend wordt in Nederland al jaren be
zuinigd op de sociale zekerheid, onder an
dere met het argument dat Nederland zich 
anders met haar relatiefhoge uitkeringsni
veau uit de interne EG-markt zou prijzen. 

Misleiding 

Maar voorlopig is er nog geen sprake van 
een sociale dimensie en moeten alle verwij
zingen ernaar, die dienen om conservatief 
beleid te rechtvaardigen, rigoreus worden 
afgewezen. Dat geldt eigenlijk voor alle uit
latingen van regeringen of andere gezags
dragers waarin de totstandkoming van de 
interne markt ideologisch misbruikt wordt 
om verslechteringen door te voere:1 of ver
beteringen niet door te voeren. 
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Vaak is sprake van pure misleiding. Zo is 
het recent gehanteerde argument van mi
nister Korthals Altes dat homo/lesbische 
paren het adoptief ouderschap ontzegd 
moet worden omdat de 'Europese eenwor
ding' zou vereisen dat de EG-landen hun 
regels onderling op elkaar afstemmen, 
doodgewoon onzin. Onder de driehonderd 
besluiten die voor de-voltooiing van de in
terne markt nodig zijn, is er niet een die 
ook maar in de richting wijst van een ge
harmoniseerd familierecht. .. Precies het
zelfde geldt voor de wens van het kabinet
Lubbers om alleenstaande en lesbische 
vrouwen uit te sluiten van gebruik van me
thoden van kunstmatige bevruchting. Ook 
hiervoor bestaat geen enkele grondslag op 
EG-niveau; voortplantingstechnieken als 
KI en reageerbuisbevruchting kunnen ge
woon nationaal geregeld (blijven) worden. 
Het wachten is nu op partijen, ministers of 
commissarissen die gaan roepen dat er 
'met het oog op 1992' meer kinderen moe
ten worden geboren ('t liefst blanke en in 
een 'normaal' gezin)' Europeescommissa
ris Marin, en met hem verschillende andere 
topfiguren, hebben al eens een balletje in 
deze zin opgeworpen: het zou 'Europa' 
aan voldoende bevolkingsaanwas ontbre
ken hetgeen in 2010 wel eens tot problemen 
zou kunnen leiden. 'Europese' bevolkings
politiek zou daarom hard nodig zijn. 
Veel verwijzingen naar de EG, of het nu 
gaat onder de noemer van 'Europese een
wording', 'interne markt' of '1992', zijn 
uitsluitend ideologisch vuurwerk en loze 
dreigementen. Regeringen lijken hierbij 
met genoegen gebruik te maken van het ge
brek aan kennis bij de bevolking. Vervelen
der is dat hierdoor veel verwarring ontstaat 
en dat er bovendien angst voor verlies van 
zekerheden wordt gezaaid. 
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Echte knallen 

Dit alles wil niet zeggen dat '1992' lucht is. 
Bepaalde verworvenheden in Nederland 
zullen onder druk komen te staan. Neder
land kent rond druggebruik, prostitutie, 
abortus, pornografie, opsporing in vrou
wenhandelkwesties en in zekere zin ook 
emancipatie van homo's en lesbiennes een 
aanzienlijk milder of progressiever beleid 
dan de ons omringende landen. Deze lan
den zullen met het argument dat Neder
land de interne markt verpest, proberen 
hier verandering in aan te brengen. Dat 
probeerden ze overigens ook al zonder het 
perspectief van '1992'. Zo wordt op inter
nationale bijeenkomsten al jaren geklaagd 
over het Nederlandse tolerante softdrugs
beleid en - later - het spuitomruilsysteem 
als instrument in de AIDS-bestrijding. 
Hoczeer wij er ook voorstander van zijn 
dat zaken als vrouwenhandel internatio
naal worden aangepakt, het is goed om te 
weten dat Nederland, en elk ander EG
land, op juist deze beleidsterreinen haar 
politieke souvereiniteit behoudt, ook na 
1992. Tenminste, als die' relatieve politieke 
autonomie' niet voor die tijd wordt ingele
verd. Wanneer de Nederlandse regering 
betoogt dat ons milde beleid aan andere 
EG-landen moet worden aangepast, doet 
ze dat wel buitengewoon selectief. Neder
land mag dan liberaal en vooruitstrevend 
zijn op drugs- en zcdengebied, op ander 
gebied lopen we ernstig achter. Zo is er in 
vrijwel alle andere EG-landen sprake van 
betere regelingen voor ouderschapsverlof 
en kinderopvang. Wat de naleving betreft 
van de EG-richtlijnen gelijke behandeling 
van mannen en vrouwen op de arbe~ds
markt en voor de sociale zekerheid, be
hoort Nederland bij de laatste twee die hun 
nationale wetgeving nog altijd niet 'ol-
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doende hebben aangepast. Maar je hoort 
de regering niet zeggen dat zij voornemens 
is haar wetgeving af te stemmen op de 
lidstaten die op deze gebieden voorop 
lopen. 
Aan te nemen valt dat de meeste regerin
gen selectief te werk zullen gaan en vooral 
aanpassingen aan die lidstaten zullen pro
beren door te voeren die geld en een tradi
tionele moraal opleveren. Op deze manier 
zou niet de laagste standaard naar boven 
opgetrokken worden, maar wordt de hoog
ste standaard naar beneden getrokken en 
zou het Europese gemiddelde op den duur 
dus bij de meest 'achterlijke' lidstaat ko
men te liggen. Het resultaat van dergelijk 
streven hangt voor een groot deel af van de 
nationale krachtsverhoudingen. 
Om te voorkomen dat het mechanisme van 
selffulfilling prophecy zorgt dat regeringen on
der het mom van EG-verplichtingen de 
ruimte nemen die niemand hen bestrijdt, 
is het zaak de vinger voortdurend aan de 
pols te houden en zelfs in de aanval te gaan. 
Regeringen proberen munt te slaan uit 
1992, sociale bewegingen kunnen dat in 
beginsel net zo goed. 
En dan is er waarschijnlijk nog een uit
gesproken a-sociale dimensie aan de inter
ne markt van 1992, en wel voor migranten, 
vluchtelingen en asielzoekers, mannen en 
vrouwen. Migrant-onvriendelijke uitlatin
gen in dit kader zullen niet bij ideologisch 
vuurwerk blijven, dat worden echte knal
lers. Uitwerkingen zijn niet bekend, maar 
vast staat dat de open grenzen naar binnen 
gecontrasteerd worden door een veel re
strictiever toelatingsbeleid aan de EG-bui
tengrenzen. De landen met de strengste of 
meest repressieve migrantenpolitiek zou
den in dit geval wel eens de norm kunnen 
worden, want welk land maakt zich com
promisloos sterk voor migranten? Zoals 
het er nu naar uitziet, wordt voor de mil
joenen legaal verblijvende migranten in de 
EG de visumplicht in 1992 niet afgeschaft. 
Voor hen geen vrij verkeer van personen 
dus. 
De positie van migrantes die hier komen in 
het kader van gezinshereniging en in de 
meeste landen nog geen zelfstandige ver
blijfsvergunning krijgen, zal door '1992' 
bepaald niet steviger worden. Het Euro
pees parlement heeft zich in 1987 welis
waar uitgesproken voor het verlenen van 
een zelfstandig verblijfsrecht aan alle mi
grerende vrouwen, maar van wetgeving is 
voorlopig nog geen sprake. Een zorgwek-
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kende ontwikkeling vindt tenslotte op dit 
moment ook plaats in de manier waarop 
aan de aanpassing van de criminaliteits
bestrijding in de EG wordt gewerkt. De Be
nelux, Frankrijk en de BRD zijn bij elkaar 
gaan zitten en werken in het zogenoemde 
'Schengenoverleg' aan een gezamelijk 
visum- en criminaliteitsbestrijdingsbeleid. 
Het gaat hier om een geheim overleg. De 
deelnemende landen gaan er vanuit dat de 
EG dit 'Schengenakkoord' als model zal 
gebruiken voor de hele EG. Mocht dit het 
geval zijn, dan is over zoiets belangrijks 
besloten zonder ook maar een sprankje de
mocratische controle. Wat zal allemaal als 
'crimineel' worden beschouwd? In West
Duitsland is een vrouw die zich in Neder
land heeft laten aborteren crimineel wan
neer daarbij niet de Duitse regels in acht 
zijn genomen. Ook worden in de BRD 
vrouwengroepen tegen genen- en voor
tplantingstechnieken gecriminaliseerd, 
evenals prostituees, homo's en junkies in 
verband met AIDS. Moet Nederland in de 
toekomst Duitse vrouwen gaan uitleveren 
na 'vergrijpen' als abortus, feminisme en 
de ziekte AIDS? Betekenen afspraken over 
criminaliteitsbestrijding op den duur wij
ziging van bijvoorbeeld de Nederlandse 
strafwetgeving? We weten het nog niet. 
Maar dit 'Schengenakkoord' zou wel eens 
voor onaangename verrassingen kunnen 
zorgen. 

Nel van Dijk is Europees parlements· 
lid voor de Regenboog-fractie en An· 
nemiek Onst~nk is medewerkster bij 
deze fractie. 

Rectificatie 

In het laatste nummervan de 
vorige jaargang stond een au
teursnaam verkeerd gespeld. 
De schrijfster van het artikel De 
bekabeling van de consument 
heet: Thea Weijers. 
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Europa 1992 is in de eerste plaats een pro
ject om het Europese bedrijfsleven meer 
armslag te geven. Ten opzichte van haar 
concurrenten buiten de EG, ten opzichte 
van progressieve regeringen, ten opzichte 
van de vakbeweging. Maar in het kielzog 
van deze doelstelling komen andere mee. 
Ten eerste natuurlijk de toenemende drang 

I 
om van de EG ook een politieke eei1heid te 
maken met een eigen militair-stra~gische 
rol in de wereld, ten tweede om ook de 
bestrijding van allerlei echt en vermeend 
onrecht op EG-niveau te coördineren en 
aan te pakken. Een belangrijk onderdeel 
van het streven naar eenwording van de 
markt voor de ondernemers is het slechten 
van de grenzen tussen de lidstaten, in vele 
betekenissen van het woord. Op 31 decem
ber 1992 zou het verkeer van kapitaal, goe
deren, diensten en personen tussen de lid
staten tot stand gebracht moeten zijn. Nu 
blijkt in de praktijk wel waar de prioriteiten 
liggen: het vrije verkeer van kapitaal is al 
bijna geregeld. Met diensten en goederen 
ligt men aardig op schema. Met de belas
tingen gaat het wat moeizamer. Maar voor-
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GRENZELOZE 
al met personen wil het nog niet zo vlotten. 
EG-burgers zijn welkom in de andere EG
lidstaten als ze er geld komen uitgeven (als 
toerist of als zakenman), of als ze een be
roep uitoefenen waar veel vraag naar is. 
Maar om zomaar iedereen toe te laten, in
clusiefin andere lidstaten woonachtige mi
granten van buiten de EG, misdadigers en 
drugshandelaren, daar voelen de lidstaten 
niet veel voor. De onderhandelingen gaan 
dus moeizaam en het lijkt erop dat de bur
gers, in tegenstelling tot het kapitaal, de 
goederen en de diensten, niet veel ·vrijer' 

worden door '1992'. 
Niet voor niets hebben de regeringen in 
1986 in een van de bijlagen van de 'Slotak
te' een algemene verklaring opgenomen: 
'Niets in deze bepalingen doet afbreuk aan 
het recht van de Lid-Staten om die maatre
gelen te treffen die zij noodzakelijk achten 
inzake controle van de immigratie uit der
de landen en inzake Lestrijding ·;an terro
risme, misdaad, handel in drugs en illegale 
handel in kunstvoorwerpen en antiqui

teiten.' 

Verharding 

De aanhangers van een sterke en een
drachtige Europese Gemeenschap ('Euro
pa' zoals zij het steeds noemen, vergetend 
dat het slechts om een klein deel van dit we
relddeel gaat), willen dit 'Europa' ook tot 
een veilige en ordelijke gemeenschap ma
ken. Daarvoor moet het 'Europees rechts
gebied' tot stand komen, een gebied waar
in de rechten en plichten van de burgers 
sterk overeenkomen en waarin de opspo
ring en vervolging van wetsovertreders 
en misdadigers Europees gecoördineerd 
wordt. De meest populaire onderwerpen 
daarbij zijn terrorisme-bestrijding, aan
pak van de drugs-mafia en terugdringing 
van het drugsgebruik. En natuurlijk een 
gezamenlijk migranten-, visum- en asiel
beleid. De ontwikkeling van dit Europees 
rechtsgebied gaat bijzonder moeizaam. 
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John Hontelez 

Za11992 voor meer repressie in 
Nederland zorgen? Niet zo'n 
vreemde gedachte. Neder
landse politici verkondigden 
meermalen dat 'met het oog 
op 1992' het zaak was om ons 
drugs- en asielbeleid op dat 

De burgers worden steeds meer een gevaar 
voor de rechtsstaat'. Een treffende titel van 
een artikel van Geert Mak in De Groene van 2 7 
januari 1988. Mak konstateert terecht dat 
er sprake is van een verharding in het den
ken over repressie. 'Een heel nieuw recht is 
bezig te ontstaan, gedragen door een nieu
we maatschappelijke consensus over crimi
naliteit, wet en orde'. Hij wijst op een groot 
aantal nieuwe maatregelen en voorstellen: 
het recht willekeurige voorbijgangers 'om 
veiligheidsredenen' te fouilleren, twlèe ge
vangen in een cel stoppen, anoniem dag
vaarden, preventief oppakken van de
monstranten, terugschroeven van budget
ten voor rechtshulp, verminderen van be
roepsmogelijkheden. Daar kan ik nog aan 
toevoegen de steeds concreter wordende 
plannen om het legitimatiebewijs in te voe
ren, de escalerende criminalisering van 
asielzoekers en het stelselmatig gaan van 
Duitse junks wanneer ze in Nederland een 
strafbaar feit hebben begaan. 
Mak noemt '1992' niet in zijn analyse van 
oorzaken voor 'de grote omslag' die vol
gens hem al eind jaren zeventig heeft 
plaatsgevonden. Hij wijst allereerst op de 
grote stijging van de criminaliteit in delen 
van het land. Veel mensen zijn zich onvei
liger gaan voelen, met name door de toen a
me van de geweldscriminaliteit. Het 'drugs
probleem' is daar een belangrijke oorzaak 
van. Dat probleem heeft het 'gewone' 
strafrechtelijk apparaat zo langzamerhand 
volkomen verziekt. Een andere probleem 
is dat de justitiële bureaucratie verkokerd 
en verouderd is, niet op haar huidige taak 

berekend. 
Een tweede, opmerkelijke, tendens ziet hij 
in de roep van progressieve groepen om 
'maatschappelijke problemen maar liever 
via het strafrecht op te lossen': harder op
treden tegen verkrachting, kindermishan
deling en rassendiscriminatie, door het 
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REPRESSIE? 

van de andere landen 'af te 
stemmen·. Ook de hernieuwde 
politieke discussie over de in
stelling van een legitimatie
plicht maakt argwanend. Wordt 
over twee jaar de klok terug
gezet? 

vergroten van de wettelijke mogelijkheden 
tot vervolging, hogere straffen en actiever 
optreden. Ik kan daar nog aan toevoegen 
de (terechte) eis tot keiharde aanpak van de 
vrouwenhandel. 
Ook is een 'nieuwe wijze van denken over 
de verhouding tussen burgers en staat' ont
staan. Het populairder worden van de no
nonsense-aanpak wordt gestimuleerd door 

verhalen over normvervaging en verval van 
zeden (vooral van de kant van het CDA). 
Nu gaat het met 'Schengen' niet zo vlot als 
men in 1985 wilde. Na de jongste bijeen
komst van de Europese Raad op Rhodos (2 
en 3 december 1988) liet Lubbers weten dat 
de afspraken tussen de vijf landen om de 
grenscontroles van personen af te schaHen 
'in 1990 zeker niet uitgevoerd worden'. Hij 
meldde ook dat het nog te bezien of valt of 
in de hele EG vanaf 1992 de grenzen open 
zullen zijn. Desalniettemin maakt de ten

dens om in Nederland harder op te treden, 
gepaard aan een sterke lobby voor de tot
standkoming van de interne markt, dat de 
bereidheid van Nederland om met de an
dere landen tot afspraken te komen over 
gezamenlijk politie- en justitiebeleid vol
doende is om het proces voort te zetten. 
Langzamer en moeizamer dan verwacht, 
maar wel degelijk met 'vooruitgang'. 

Ergernis 

Het Nederlandse drugsbeleid is niet erg 
populair bij de andere EG-landen. 
Amsterdam wordt als een poel des verderfs 
gezien, en met name de West-Duitse jus ti
tie en politici ergeren zich groen en oseel 
aan het gemak waarmee jonge Duitsers in 
Nederland aan drugs kunnen komen. 

Die ergernis van de West-Duitse autoritei
ten gaat zo ver dat ze probeerden de Arn
hemmer Harm Dost voor tien jaar in de cel te 
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houden wegens het verkopen van drugs aan 
West-Duitsers in zijn woonplaats (waar hij 
in Nederland al eerder voor vervolgd was). 
Gelukkig ging dat, nadat Dost er al een 
jaar en negen maanden op had zitten, in 
hoger beroep niet door. De West-Duitsers 
lieten er geen twijfel over bestaan dat ze 
een voorbeeld wilden stellen. Ook de acti
viteiten van Duitse agenten die illegaal op 
Nederlands grondgebied opereren om 

landgenoten te pakken te krijgen die hier 
hasj kopen, geven aan hoezeer de West
Duitsers zich ergeren aan de Nederlandse 
aanpak. 
De positieve kanten van het Nederlandse 
drugsbeleid worden stelselmatig genegeerd. 
Het onderwerp leent zich blijkbaar niet 
voor een nuchtere analyse op basis van fei
ten. Het is bij uitstek geschikt voor dema
gogie. Dat er in Nederland relatiefminder 
jongeren drugs gebruiken en er een betere 
opvang voor junks bestaat, wordt slechts 
langzamerhand als iets positief gezien: on
der enkele burgemeesters van grote steden 
in de Verenigde Staten, enkele progressie
ve politici in landen als West-Duitsland en 
Engeland en zo nog wat invloedrijke perso
nen. Maar het gaat langzaam. Het over
heersende credo is nog steeds; geen genade 
voor gebruikers en handelaren. 
Het valt niet te ontkennen dat hard-drugs 
mensen kunnen verwoesten, sociaal en li
chamelijk. Twintig jaar terug was het ge
bruik van soft-drugs en het experimente
ren met LSD, cocaïne en opium in de 
eerste plaats een methode om zowel tegen 
de kleinburgerlijke, bekrompen omgeving 
te protesteren als die omgeving te ont
vluchten. Het was deel van een sociaal pro
ces, waarin een cultuur ontstond die men
sen in feite weerbaarder maakte, creatie
ver. Soft-drugs en cocaïne hebben, voor 
een deel van de gebruikers, het karakter 
van genotmiddel om even uit de sleur te ra
ken, behouden. Vooral heroïne en crack (in 
de VS) zijn echter meer en meer een laatste 
toevluchtsoord geworden voor mensen die, 
om wat voor"reden dan ook, het niet meer 
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kunnen bolwerken. De handel in drugs is 
bovendien de belangrijkste bron van in
komsten geworden voor de georganiseerde 
misdaad, met alle gevolgen van dien. 
Een hardere aanpak van gebruikers is 

1 
daarom echter nog niet gerechtvaardigd. 

I Het werkt averechts naar de gebruikers. 
~Hun sociale en psychische problemen wor
I I 
I I 
I I 
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den et alleen maar groter door. Het 1s ook 
nogal selectief. Tabak en alcohol eisen ieder 
jaar een veelvoud aan slachtoffers. Wat ze
ker hard moet worden aangepakt is de ge
organiseerde drugs-mafia. Maar de huidi
ge methoden zijn gedoemd te falen. Lega
hsering van het gebruik en een strikt gere
guleerde en gecontroleerde verkoop zijn de 
enige effectieve methode. Hiervoor heeft in 
het Europees Parlement met name Bram 

van der Lek (Re genboogfractie) zich ingezet. 
Dat heeft vaak emotionele reacties opge
roepen bij de grote meerderheid van het 
Parlement, inclusief bij veel leden van de 
communistische en sociaal-democratische 
fracties. 

N G 



I 
~26 
I 
i 

L 

JAARGANG 2- NUMMER l VOORJAAR 1989 

Faliekant tegen 

Een dergelijke aanpak is binnen de EG 
voor afzienbare tijd onbespreekbaar. Het 
is ook niet de aanpak die minister Korthals 
Altes voorstaat, evenmin als de regerings
partijen of zelfs de PvdA. Maar anderzijds 
kan de regering niet om het relatieve succes 
van de Nederlandse aanpak heen, en heeft 
zij, zo lijkt het, in het kader van het Schen
gen-overleg een compromis bereikt. 
Al te openlijke verkooppraktijken van soft
drugs in Nederland (zoals in professionele 
koffieshops in met name Amsterdam) wor
den bestreden, en buitenlandse junks die 
in Nederland op een overtreding worden 
betrapt, worden linea recta aan de justitie 
van het eigen land afgeleverd, met een bij
geleverd proces-verbaal om de persoon vol
gens de wetten van het eigen land te kun
nen berechten. Ook in die gevallen waar 
het Openbaar Ministerie tot nu toe van 
vervolgen afzag op grond van het opportu
niteitsbeginseL De Nederlandse justitie 
wordt daarmee een verlengstuk van de 
West-Duitse justitie. 
Bob van Schy.ndel (gemeenteraadslid voor het 
Links Akkoord in Amsterdam) zegt hier
over: 'Ik ben er faliekant tegen. Het zal tot 
effect hebben dat buitenlandse verslaafden 
gaan onderduiken uit angst voor uitleve
ring. Ze worden daarmee onbereikbaar 
voor hulpverlening en voorlichting (bij
voorbeeld over Aids) en ze zullen verloede
ren. Bovendien ontstaat er nu een gelegali
seerd verschil tussen de behandeling van 
Nederlandse en buitenlandse verslaafden, 
aangezien de eersten wel en de anderen 
niet meer onder het opportuniteitsbeginsel 
vallen. Ik ben ervoor dat de buitenlandse 
verslaafden er zelf voor kunnen kiezen hier 
of in het land van herkomst berecht te wor
den en de eventuele staf te ondergaan. Dat 
zou ik overigens wel geregeld willen zien 
voor andere delicten ook.' Eerlijkheidshal
ve moet erbij vermeld worden dat de af
spraak naar twee kanten geldt. Nederlan
ders die in de andere Schengen-landen als 
drugsgebruiker betrapt worden, worden 
naar Nederland uitgewezen. 
Al sinds de ondertekening van het Enkel
voudig Verdrag, in 1961, staat het Neder
land niet vrij de strafbaarheid van gebruik 
en handel van drugs op te heffen. Dat toch 
willen doen zou politieke problemen ver
oorzaken. Maar het spreekt voor zich dat 
na 1992 Nederland nog minder in staat zal 
zijn een zelfstandige koers te varen. 

Grensoverschrijdend 

Lubbers liet in Rhodos weten niets te voe
len voor een Europese FBI, zoals Bonds
kanselier Kohl heeft voorgesteld. Maar wel 
is Nederland het er mee eens dat er veel 
nauwere samenwerking moet komen. Dat 
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betekent concreet dat er gewerkt wordt aan 
de totstandkoming van een Europees straf
register. In eerste instantie voor de Schen
gen-landen, later voor de hele EG. Dat re
gister zou direct open moeten staan voor 
alle politie-ambtenaren van de betreffende 
landen. 
Verder wordt gesproken over het recht om 
grensoverschrijdend op te treden, met na
me waar het gaat om achtervolging en ob
servatie over de grens. In maart denken de 
Schengen-landen hierover tot afspraken te 
kunnen komen. 
Een andere gedachte is het niet langer hin
deren van het toezenden van gerechtelijke 
stukken per post tussen gerechtelijke in
stanties van de betrokken landen. Tot nu 
toe kon dat zomaar niet. 
Dergelijke afspraken zijn niet onder alle 
omstandigheden onaanvaardbaar. Veel 
hangt af van de criteria volgens welke gege
vens in zo'n register worden opgenomen, 
de duur van de opslag, de privacybescher
ming en het recht van betrokkenen. Af
schaffen van de grenscontrole ontneemt de 
justitie van een land een middel om een 
verdachte te pakken voor hij of zij de grens 
over vlucht. Dat leidt logischerwijze tot de 
eis de uitlevering te vereenvoudigen. Ook 
dat is niet zonder problemen. Twee recente 
voorbeelden. De Italiaanse regering rea
geerde woedend op de vrijlating van een 
Palestijn door Athene. Italië had verzocht 
hem uit te leveren omdat hij verdacht werd 
van een aanslag op een synagoge in Rome 
in oktober 1982. De Griekse minister van 
Justitie noemde die aanslag een actie die 
'beschouwd moet worden als een daad 
voor de bevrijding van Palestina' en liet de 
man dus vertrekken naar Libië. 
De Belgische regering weigerde vorig jaar 
november de Ier Patriek Ryan aan Groot
Brittannië uit te leveren. Hij werd naar Ier
land uitgewezen. Vervolgens weigerde ook 
de Ierse regering Ryan naar London op te 
sturen. Thatcher was woedend. Want Ryan 
wordt ervan beschuldigd in het midden van 
de jaren zeventig een van de belangrijkste 
organisatoren van de IRA-terreur in 
Groot-Britannië en het Europese vaste
land te zijn geweest. Uitlevering zou Ryan 
echter een prooi maken voor een Britse 
justitie die met betrekking tot de IRA er 
bedenkelijke normen op nahoudt. 
Uitlevering is zeker niet altijd fout. Als er 
sprake is van een daad die ook in ons land 
als strafbaar wordt beschouwd, zoals 
moord, verkrachting, fraude of diefstal, en 
als de rechtspleging in het land wat uitlevc-
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ring vraagt op die terreinen een redelijke 
naam heeft, is er doorgaans niets op tegen. 
Anders wordt het als het gaat om mensen 
die geheel of deels wegens hun politieke 
overtuiging worden vervolgd, 0f wanneer 
er sprake is van een op hol geslagen justitie
optreden. Denk aan de isolatiefolter van 
RAF -mensen in West-Duitsland, of de ver
volging van de redactieleden van het blad 
Radiical in West-Berlijn wegens het publice
ren van RAF-teksten. In dergelijke geval
len heeft de Nederlandse justitie de plicht 
dergelijke mensen te beschermen en op z'n 
minst voorwaarden te stellen aan uitleve
ring. Die mogelijkheid moet bewaard blij
ven. 

Legitimatieplicht 

Nederland en Groot-Brittannië zijn de 
twee enige EG-landen zonder algemene le
gitimatieplicht. Beide landen staan onder 
druk om die plicht alsnog in te stellen. En 
in beide landen lijkt die druk succes te 
hebben. 
Legitimatieplicht wordt gezien als een hulp
middel om verdachten, illegale vreemde
lingen en dergelijke sneller op te sporen. 
Maar in Nederland bestaat grote huiver. 
In het CDA werd in 1985 over de invoering 
gediscussieerd. Het voorstel werd echter 
niet in het verkiezingsprogramma opgeno
men, maar in het regeerakkoord in 1986 
stond het toch vermeld. Auteur: minister 
Korthals Altes (VVD). Na een eerste golf 
van protest was het even stil. Begin 1988 
kwam Korthals Altes er weer mee op de 
proppen. Legitimatieplicht moest wegens 
Schengen! 
Opvallend was, naast het protest uit ver
wachte hoek als de Stichting ftáakzaamheid 
Personenregistratie en radicaal-links, dat ook 
vertegenwoordigers van de twee grootste 
politiebonden protesteerden, alsmede de 
Veremging van Nederlandse Gemeenten. Het werd 
als een belangrijke breuk met het principe 
beschouwd dat een verdachte niet mee 
hoeft te werken aan zijn veroordeling. De 
regering durft nu nog niet aan een directe 
legitimatieplicht voor iedereen. Wel heeft 
zij recent voorgesteld om mensen te vcr
plichten hun nationaliteit aan te tonen als 
het 'het redelijk vermoeden' bestaat dat 
het om een vreemdeling gaat. Dat kan be
tekenen dat mensen vaker aangehouden 
zullen worden voor identiteitscontrole. 
Dat zal natuurlijk het meest te merken zijn 
voor mensen met een zogenaamd 'on-Ne
derlands' uiterlijk, what ever that may be. Een 
kwalijk plan dat erbij komt is het inschake
len van de Marechaussee bij het 'toezicht 
op vreemdelingen'. Driehonderdvijftig van 
deze militairen verliezen hun functie aan 
de grens en er wordt gcsproken over over
plaatsing naar de grote steden voor dit doel. 
Het is de vraag of de andere landen gen oe-

N G 



foto: Hannes Wallrafen. 

gen nemen met het halfslachtige voorne
men van de regering. Het valt dan ook te 
verwachten dat na de Tweede Kamerver
kiezingen in 1990 een algemene legitima
tieplicht opnieuw aan de orde zal komen. 

Nonsense 

De totstandkoming van het Europees 
rechtsgebied hoeft niet op alle terreinen 
door te werken. Zeker niet op kortere ter
mijn. 
Het homo-vervolgingsbeleid van Thatcher 
legt Nederland geen verplichtingen op, 
evenmin als de schandelijke manier waar
op Beieren Aids probeert te bestrijden (on
der andere door prostituees die besmet zijn 
op te sluiten) of het Berufiverbot voor leden 
van linkse groeperingen in West-Duits
land. De link die Korthals Altes legde met 
1992 toen hij zich uitsprak tegen het adop
tierecht voor homoparen ('het is zaak dat 
de EG-landen regels op elkaar afstem
men') is klinkklare nonsense. Het Euro
pees rechtsgebied is vooral belangrijk voor 
zaken met een duidelijk grensoverschrij
dend aspect. 
Het is natuurlijk niet uitgesloten dat enkele 
landen waar homosexualiteit nog als een 
gevaarlijke afwijking wordt gezien, druk 
gaan uitoefenen op andere landen waar 
een redelijk vrij opererende homo-cultuur 
bestaat, die cultuur te onderdrukken. Van
wege de 'besmettelijkheid'. Maar eer de 
Nederlandse overheid daar aan toe gaat ge
ven, is ze zelf al ver heen. Er is geen enkele 
rechtvaardiging te vinden in de totstand
koming van de interne economische markt. 
De verharding van het optreden vandeN e
derlandse staat tegen haar burgers is niet 
geheel te wijten aan de komst van de inter
ne markt. Ze speelt er wel een rol in, een 
welkome hulp in de plannen van CDA en 
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VVD en diehards bij politie en justitie. Het 
Nederlandse drugsbeleid loopt voorlopig 
geen direct gevaar meer, maar waakzaam 
moeten we blijven. De omringende landen 
hebben een compromis geaccepteerd, 
maar of ze daar blijvend genoegen mee ne
men is twijfelachtig. De legitimatieplicht 
zal er hoogstwaarschijnlijk komen. De po
litie krijgt ruimere opsporingsbevoegdhe
den. Aan de mogelijkheid om EG-burgers 
uit andere lidstaten politiek asiel te verle
nen of op andere wijze tegen onrechtvaar
dige behandeling van justitie uit andere 
EG-landen te beschermen komt een eind. 
Er is geen reden met deze ontwikkelingen 
mee te gaan. De extra economische groei 
die ons beloofd wordt door de eenwording 
van de markten, zodat we een extra CD-tje 
per maand kunnen kopen of nog wat ver
der op vakantie kunnen gaan, weegt niet 
op tegen het verlies van een tolerant kli
maat. 

John Hontelez is medewerker bij de 
Regenboog-fractie. 
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DE 
ACHTERKANT 

VAN 1991 --~t~ 

~~ 
Regenboog 

cultuur & tolerantie 
in het Europa zonder grenzen 

Op zaterdag 18 maart 1989 organi
seert REGENBOOG in De Balie te Am
sterdam een themaconferentie over 
'De achterkant van 1992'. Op deze the
maconferentie zal er uiteraard gedis
cussieerd worden, o.a. door Andree 
van Es, Mohammed Rabbae en Virginie 
Korte-van Hemel. Een Nederlandse 
schrijver zal een lezing houden over 
'Bestaat Westeuropese cultuur' en een 
theaterproduktie poogt de dilemma's 
te visualiseren. Voorts zal er op deze 
dag in De Balie onder auspiciën van RE
GENBOOG, waarin ook onafhankelij
ken deelnemen, een discussie plaats
vinden over partijvorming het het jaar 
2000. 
Voor de themaconferantie verschijnt 
een speciaal discussiedagboek, waar
van echter de artikelen al in dit mid
denkatern van De Helling staan afge
drukt. Met onderstaande bon kunt u 
zich voor de themaconferentie opge
ven. 
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VLUCHTROUTE 
GEBLOKKEERD 

Frits Florin 

De huidige stand van zaken op 
het gebied van het personen
verkeer is dat de Europese 
Commissie het verder voor
bereiden van richtlijnen voor 
na 1992 heeft opgegeven. Tot 
eind 1988 was het nog de be
doeling om in iedergeval de 
richtlijn over asielzoekers, die 
al in een vergevorderde staat 
van voorbereiding was, door te 
zetten. Maar die intentie sneu
velde- met vele andere- in de 
laatste dagen van het jaar. 

De regeringen blijken op het gebied van 
het personenverkeer te kiezen voor een 
vorm van beslissen, die publieke discussie 
bemoeilijkt en die zich in hoofdzaak tussen 
regeringen of zelfs tussen ministers af
speelt. De nationale parlementen hebben 
maar weinig greep op de besluitvorming. 
'Schengen' speelt steeds meer een centrale 
rol. De Schengen-landen zijn vastbesloten 
om in 1989 op ministerieel niveau een ver
drag te tekenen, waarin de consequenties 
van het openen van de binnengrenzen op 
een aantal terreinen geregeld worden: poli
tie en veiligheid; personenverkeer; trans

port; douane en goederenvervoer. 

Ongrijpbaar 

Als deze opzet lukt, dan betekent dat in fei
te dat de rest van de EG niet meer wezenlijk 
kan afwijken van wat de landen van het 
Schengen-akkoord met elkaar hebben af
gesproken. Het feit dat Italië zich nu albe
reid heeft getoond om alles wat overeenge
komen is over te nemen, is een teken aan de 

wand. 
De verdere gang van zaken zal dus waar
schijnlijk de volgende zijn. De ministers 
van de Schengen-landen ondertekenen in 
de zomer van 1989 het verdrag, waarna de 
parlementen de tekst ter ratificatie aange
boden krijgen. De Franse, Duitse en Bel
gische parlementen hebben nooit echt aan
dacht geschonken aan de voorbereiding 
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van Schengen. Hun reactie als ze de zeer 
vergaande verdragsteksten voorgelegd krij
gen, is dan ook niet goed voorspelbaar. 
Maar het komt praktisch nooit voor dat 
een verdrag van een dergelijke importan
tie, nadat het door de regeringen geheel is 
uit-onderhandeld, door een parlement 

wordt verworpen. 
In een discussie in de Tweede Kamer over 
de Europese Raad op Rhodos, kwam deze 
problematiek ter sprake. Het kabinet liet 
weten dat de voorbereidingen van 'Schen
gen' méér dan de voorbereiding van Euro
pese richtlijnen onder de controle van de 
nationale parlementen moet plaats vin
den. Op de vraag of het parlement de teks
ten dan mocht zien, voordat ze voorzien 
zouden worden van een ministeriële hand
tekening, was het antwoord negatief. Vcr
dragen worden gesloten tussen regeringen 
en niet door parlementen, luidde het argu
ment. Wèl staat het het parlement vrij vra
gen te stellen over de voorbereiding, en het 
kabinet beloofde daar gedetailleerd op te 
antwoorden, al was het maar om proble
men in de ratificatie-fase te voorkomen. 
Het is echter hoogst twijfelachtig of het 
parlement op die manier enige invloed kan 
krijgen op de globale politieke lijn, de poli
tieke vooronderstellingen en uitgangspun
ten die aan de onderhandelingen ten grond
slag liggen. Niets wijst daarop. 
En wat gebeurt er als Sehengen eenmaal 
gerealiseerd wordt? Er komt een Perma
nent Comité, dat de uitvoering ter hand zal 
nemen. Te verwachten valt dat beslissingen 
van politiek gewicht echter genomen zul
len worden in een ander forum, namelijk 
dat van TREVI (een informeel overleg van 
de bewindslieden die in de verschillende 
deelstaten van de EG belast zijn met de im
migratieproblematiek). Het buigt zich 
over maatregelen inzake drugs, wapen
handel en terrorismebestrijding en daar
naast, in een werkgroep die voor de vorm 
'parallel aan het TREVI-overleg' ge
noemd wordt, over het personenverkeer 
via de buitengrenzen en met name over 
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'het misbruik van de asielprocedure'. Dit 
inter-ministerieel overleg is voor alle be
trokken parlementen ongrijpbaar. Toch 
lijkt het erop dat hier steeds meer de eigen
lijke zaken gedaan worden, juist op terrei
nen, die politiek bijzonder gevoelig liggen. 

Negatieve spiraal 

Het Vluchtelingenverdrag van 1951 be
handelt de status van vluchtelingen. Het 
Verdrag regelt echter niet wat er moet ge
beuren wanneer een asielzoeker perma
nent vcrblijf moet krijgen en evenmin de 
procedure die tot de vaststelling van het 
vluchtelingschap en tot de asielverlening 
moet leiden. Het voornaamste artikel van 
het Vluchtelingenverdrag betreft het zoge
naamde verbod op refou/.enunt: een vluchte
ling mag niet teruggestuurd worden naar 

een land waar hij vcrvolging te vrezen 

heeft. 
De ontwerp-teksten voor het verdrag van 
Schengen voorzien niet in deze lacunes. De 
zeer uiteenlopende regels en praktijken die 

in de verdragssluitende staten gelden blij
ven overeind. Doordat als eenmaal de bin
nengrenzen zijn weggevallen het toelaten 
van een vluchteling door één van de deel
nemende landen gevolgen heeft voor alle 
andere, zullen landen er bijzonder alert op 
zijn dat de buurlanden geen ruimere crite
ria hanteren dan zij zelf. Op die manier 
wordt de meest restrictieve praktijk norm
gevend: de negatieve spiraalbcweging, die 
gedurende de laatste jaren in Europa al 
aan de gang was, wordt op die manier 

versneld. 
Het perspectief van de ontwerp-teksten is 
uitsluitend het versterken van de grenscon-
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trole aan de buitengrenzen. Aan vreemde
lingen in het algemeen en aan vluchtelin
gen in het bijzonder worden geen rechten 
toegekend. Met name wordt niet geregeld 
welke rechten een vluchteling heeft als hij 
zich aan de buitengrenzen van het Schen
gen-gebied meldt. Wordt hij altijd tot de 
asielprocedure toegelaten? Welke regels 
gelden voor de kwestie van het 'eerste land 
van asiel' buiten het Schengen-gebied? Te 
vrezen valt: de meest restrictieve van alle 
deelnemende landen. 
Ook wat de criteria voor erkenning als 
vluchteling betreft wordt niets geregeld. 
Een verwijzing in de pre-ambule en een 
terloopse vernoeming van het Vluchtelin
genverdrag lossen niets op. Alleen een su
pra-nationale rechter, die voor de deelne
mende staten bindende uitspraken kan 
doen, geeft garanties dat er op een verant
woorde manier jurisprudentie gevormd 
wordt. De Europese Vluchtelingenraad 
werkte dienaangaande concrete voorstel
len uit. 

Opeenhoping 

Door het feit dat niet is vastgelegd wie asiel 
kan krijgen en via welke procedure, wor
den alle onderling zeer verschillende res
trictieve nationale maatregelen cumule
rend van toepassing op vreemdelingen, die 
zich aan de grens van het Schengen-gebied 
melden. En omgekeerd worden de vrijhe
den en rechten die bepaalde landen voor 
vreemdelingen en vluchtelingen hadden 
ingebouwd in hun nationale wet- en regel
geving beperkt door de voor alle landen 
geldende maatregelen ter afsluiting van de 
buitengrenzen. 
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In artikel 30, lid 2 van de ontwerp-tekst in
zake het personenverkeer wordt gesteld dat 
staten het recht behouden om asielzoekers 
op grond van het nationaal recht of inter
nationale verplichtingen te weigeren of te 
verwijderen naar een land buiten het ge
bied van de gezamenlijke Schengen-lan
den. Welke asielzoekers niet geweigerd mo
gen worden, wordt in dit ontwerp niet 
aangegeven. Ten gevolge van artikel 31, lid 
7 zal het voor een asielzoeker in Nederland 
onmogelijk worden om een asielverzoek in 
te dienen als hij eerder in een van de andere 
Schengen-landen is afgewezen. De door 
Europese landen feitelijk toegepaste crite
ria voor asielverlening lopen sterk uiteen. 
Zo wordt aan Tamil-vluchtelingen uit Sri 
Lanka in de Bondsrepubliek en in Frank
rijk verhoudingsgewijs veel vaker de vluch
telingstatus toegekend dan in Nederland. 
Uiteraard zal het land dat de ruimste crite
ria hanteert ervoor terugschrikken de 
meeste asielzoekers aan te trekken. Het zal 
geneigd zijn de criteria naar beneden bij te 
stellen. 
Als gerealiseerd wordt wat in de ontwerp
teksten staat, kan er alleen nog aan de 
streng gecontroleerde buitengrenzen asiel 
gevraagd worden. Door hun geografische 
ligging zijn de buitengrenzen in het Bene
lux-gebied beperkt tot de lucht- en zeeha
vens. Betekent dit dat ook Nederland nog 
slechts een fractie van het aantal asielzoe-
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kers dat hier thans een toevlucht zoekt zou 
hoeven opvangen? 

Privacy 
In artikel 28 wordt bepaald dat iedere staat 
die partij is bij de overeenkomst op verzoek 
van een van de andere verdragssluitende 
staten 'de beschikbare gegevens betreffen
de individuele asielzoekers' zal verschaf
fen. 
Het gaat dan om de personalia, de legiti
matiebewijzen, documenten welke diens
tig zijn voor de identificatie, zoals foto's en 
vingerafdrukken, verblijven en reisroutes 
en de datum van het asiel verzoek, de stand 
van de procedure en de genomen beslissin
gen. Er kunnen ook gegevens verstrekt 
worden over de vluchtmotieven en de be
slissingsgronden, maar dan zou er een ak
koordverklaring van de asielzoeker nodig 
zijn. Er worden geen procedurele of andere 
garanties genoemd ten aanzien van het 
verkrijgen van zo'n akkoordverklaring. 

· Gelukkig heeft Frankrijk een voorbehoud 
gemaakt bij deze bepaling. 
Het is de bedoeling dat er een geautomati
seerde databank komt met onder andere de 
gegevens van asielzoekers, het zogenaam
de Schengen Informatie Systeem (S.I.S. ). Wat dit 
betreft zijn er alleen nog vragen van tech
nische aard (kostenverdeling, plaats van 
vestiging, openbare aanbesteding). Wél 
zouden degenen die in het systeem zijn op
genomen het recht op inzage krijgen, maar 
het is de vraag hoe zoiets in de realiteit 
moet werken. 
In artikel 6 worden de deelnemende staten 
verplicht om tegen elke 'lucht-, zee- ofland
vervoerder' die vreemdelingen aanvoert, 
die niet over de vereiste documenten be
schikken, administratieve en/ of strafrech
telijke sancties te treffen. Daarmee wordt 
een wezenlijk deel van de grensbewaking 
en van de selectie overgedragen aan parti
culiere firma's. 
Een groep juridische experts heeft onder 
auspiciën van de Europese Vluchtelingen
raad een studie verricht, waarin aange
toond wordt dat dergelijke maatregelen, 
gevoegd bij de cumulatieve vereisten voor 
het verkrijgen van een visum, het voor het 
overgrote deel van de vluchtelingen onmo
gelijk maakt langs rechtmatige weg asiel te 
zoeken. Daarom staat zo'n maatregel 
dwars op alle internationale afspraken en 
tradities op het gebied van de bescherming 
van vluchtelingen. 

Frits Florin is hoofd van de Centrale 
Afdeling Rechtsbeschcmning van 
Vluchtelingen Werk Nederland. 
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DE OMROEP 

IN 

SPAGAAT 
Jan·Willcm Vos 

Sinds het begin van ditjaar is er een nieuwe 
mediawet van kracht. Hierin blijft een be
hoorlijke plaats bestaan voor de 'zuilen
omroepen', maar wordt de deur naar een 
gemengd bestel van publieke en commer
ciële omroepen opengezet. Omroepen kun
nen namelijk als zij tenminste één bondge
noot vinden op commerciële basis gaan 
werken. Maar dan verliezen zij na ander
half jaar wel het recht op bijdragen uit de 
omroeppot. Voorts wordt de STER-recla
me uitgebreid door de invoering van zoge
naamde 'zwevende blokken'. De NOS is 
gesplitst in een facilitair bedrijf, het Neder
landse Omroepproduktie Bedrijf (NOB), 
een Commissariaat voor de media (dat 
vooral toeziet op de naleving van de wet en 
de zendtijd verdeling) en de NOS (Neder
landse Omroepprogramma Stichting). De 
omroepen zijn voorlopig verplicht om vij
fenzeventig procent van de benodigde faci
liteiten voor het vervaardigen van pro
gramma's te betrekken bij het NOB. Ver
der heeft Nederland er door de mediawet 
een derde net bij. 
In de nieuwe mediawet is er meer dan in 
het vcrleden aandacht voor regionale en lo
kale omroepen. De stimulans voor de regi
onale omroep heeft er inmiddels toe geleid 
dat in de loop van ditjaar het aantal regio
nale ommcpen stijgt van negen naar der
tien. Voor de financiering van die omroe
pen mag geen gebruik worden gemaakt 
van reclame. 
Met ingang van dit jaar zijn de provincies 
verantwoordelijk voor de financiering van 
hun omroep. Zo nodig mogen de provin-
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De Gooise matras is niet meer 
zo comfortabel als-ie geweest 
is. In de EG is een media-richt
lijn in voorbereiding die het 
aangezicht van het vrij unieke 
Nederlandse omroepbestel zal 
veranderen. Technologische 
ontwikkelingen en de toe
nemende Amerikanisering 
stellen de omroepen zwaar op 
de proef. Verkeert ons om
roepbestel in het terminale 
stadium? Of wordt Lubbers de 
redder in nood? 

cies maximaal tien gulden extra in reke
ning brengen bij de burger ter dekking van 
de onkosten van de regionale omroep. Op 
lokaal niveau zijn de gemeenten verant
woordelijk voor de subsidiëring van de om
roep, deze geldoverdracht vindt plaats via 
de algemene (gemeentelijke) middelen. 

Europees produkt 

De snelle veranderingen in de media-we
reld laten het Nederlandse omroepbestel 
echter niet ongemoeid. Om te beginnen is 
er de afnemende verzuiling in Nederland. 
Was het tot in de jaren vijftig zo dat een ka
tholiek lid was van de KRO en een socialist 
lid van de VARA, tegenwoordig is er van 
die vanzelfsprekendheid niet zo veel meer 
over. 
Ook zijn er de technologische innovaties, 
waardoor bescherming van het eigen bestel 
steeds moeilijker wordt. Tenslotte is er de 
toevloed van Amerikaanse produkties. 
Doordat Amerikaanse filmproducenten 
voor een grote markt produceren kunnen 
die produkties, nadat zijn hun geld in de 
VS hebben opgebracht, voor een appel en 
een ei aan Europese omroepen worden ver
kocht. Over het algemeen blinken deze 
programma's niet uit door hun kwaliteit. 
Overigens behoeft een omroep geen Ame
rikaanse films aan te schaffen, om zo de 
zendtijd goedkoop te vullen. De KRO 
toont aan dat het ook anders kan. Samen 
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met omroepen in Frankrijk, de Bondsre
publiek, Oostenrijk en Zwitserland wer
den enkele Simenons verfilmd. De afleve
ringen verschijnen m de landstaal, 
bovendien spelen er eigen acteu1s in, in ons 
geval dus Nederlanders. Deze co-produk
tie kost elke omroep relatief weinig geld en 
levert een goed Europees produkt op. Ten 
vierde bestaan er plannen om in Neder
land commerciële tv te gaan maken, waar
door een duaal bestel dichterbij komt. 
Tenslotte zijn er de EG-mediarichtlijn en 
de media-conventie van de Raad van 
Europa. 

Conventie 

In de Raad van Europa, een organisatie 
die uit drieëntwintig Europese democrati
sche staten bestaat, wordt een media-con
ventie opgesteld. Ook Nederland neemt 
daaraan deel. In het najaar van 1988 be
reikte de Raad van Europa in Stockholm 
overeenstemming over vier belangrijke 
artikelen uit de media-conventie. Hierbij 
ging het onder andere om de hoeveelheid 
reclame op televisie. De voornaamste ele
menten uit de conventie kunnen als volgt 
samengevat worden: 
- Op de televisie worden voor het meren

deel Europese produkties uitgezonden; 
sportprogramma's, nieuwsberichten, tele
tekst en reclame vallen hier buiten. 
- Per dag wordt er maximaal vijftien pro
cent reclame uitgezonden. In beginsel ge
beurt dit in blokken. Maar uitzending van 
reclame in de programma's is mogelijk, 
mits dit niet ten koste gaat van de integri
teit en waarde van de programma's. Recla
me voor tabak is verboden en voor alcohol 
is deze aan voorwaarden gebonden. 
- Sponsoring wordt toegestaan, op voor
waarde dat de naam van de sponsor(s) dui
delijk zichtbaar is, bijvoorbeeld in de afti
teling. De sponsor mag verder op geen 
enkele wijze het programma beïnvloeden. 
- Worden er programma's uitgezonden 

die strijdig zijn met de conventie, dan mag 
een land, in het uiterste geval, het pro
gramma weren. Verder mag een land altijd 
scherpere maatregelen nemen, dan in de 
conventie is overeengekomen. 

Richtlijn 

Begin 1988 debatteerde het Europarle
ment over een ontwerp-rnediarichtlijn. 
Vergelijken wc de EG-rncdiarichtlijn met 
de conventie, dan blijken ze beide dezelfde 
kant uit te gaan. Ook de richtlijn wil niet 
meer dan vijftien procent reclame per dag; 
sponsoring wil de richtlijn eveneens toela
ten, maar beïnvloeding van de program
ma's door de sponsor(s) is ook volgens de 
richtlijn verb,Jden. 
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Toch zijn er belangrijke verschillen. De 
richtlijn beziet de televisie veel meer als een 
economisch goed. Door de invoering van 
de tv zonder grenzen moet de EG beter 
kunnen concurreren tegen de Amerikaan
se tv en de Amerikaanse filmprodukties. 
En beter concurreren betekent dat er meer 
arbeidsplaatsen behouden blijven in de 
Europese film- en televisie-industrie. De 
richtlijn laat het dan ook niet alleen bij de 
uitspraak dat het merendeel van de program
ma's van Europese origine moeten zijn, zo
als de conventie doet. Dat merendeel is bij 
de richtlijn zestig procent, waarbij sport, 
nieuws, spelletjes en reclame niet meegere
kend worden. Bovendien moeten de om
roepen uiteindelijk tien procent van hun 
budget besteden aan Europese produkties. 
De richtlijn is voorts bindend voor elke 
EG-land, de conventie is in dit geval min
der stringent. 
Zolang de beide verdragen nog in voorbe
reiding zijn is het onduidelijk waar Neder

land nu precies mee te maken krijgt. Met 
de strikte richtlijn, of met de conventie, die 
voor elk land meer beleidsruimte laat. De 
conventie maakt de gr::>otste kans om aan 
het langste eind te trekken. Op de EG
Topconferentie in Rhodos, die december 
jongstleden plaatsvond, schijnt namelijk 
afgesproken te zijn dat de richtlijn enigs
zins wordt aangepast aan de conventie. 
Maar hoe het ook uitpakt: deN ederlandse 
mediawet, die nog geen twee jaar oud is, 
loopt al weer achter bij de Europese ont
wikkelingen. 
Het kabinet heeft dan ook gemeend om en
kele wijzigingsvoorstellen naar de Tweede 
Kamer te moeten sturen. Nadat de voor
stellen eerst door Mediaraad, NOS en 
STER van commentaar zijn voorzien. In 
de amendementen op de mediawet tracht 
het kabinet 'een zo groot mogelijke aan
sluiting bij (toekomstige) Europese nor
men' te bereiken zonder het publieke 
bestel om zeep te helpen. De voorstellen 

ZIJn: 

- Uitbreiding van de reclamezendtijd tot 
maximaal vijftien procent van de totale 
zendtijd; deze uitbreiding geschiedt gelei
delijk, waarbij men voorlopig mikt op acht 
à tien procent. 
- Beperkte toelating van rerlame in de 
programma's. Over toelating van sponso
ring spreken ook de meest recente wijzigin
gen met geen woord. 
De kabinetsvoorstellen worden begin 
maart in een uitgebreide commissieverga

dering besproken. Voordat de Tweede Ka
mer over deze wijzigingen mag delibere
ren, heeft premier Lubbers zich in de media
discussic gemengd. Voor de VARA ver
klaarde hij op 15 januari dat commerciële 
omroep niet nodig is, als het huidige bestel 
maar moderner wordt. Die modernisering 
houdt volgens Lubbers in: meer STER
reclame, reclame-boodschappen na be-
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paalde programma's, maar geen reclame 
in programma's. 

ATV·EPTV 

Verleden jaar werd Nederland geconfron
teerd met de eerste serieuze stap op weg 
naar de commerciële tv. Avro, Tros, Vero
nica en de uitgevers Elsevier, Perscombina
tie, Telegraaf en VNU besloten gezamen

lijk op de commerciële toer te gaan, de 
ATV-EPTV combinatie. 
De uitgevers zien al langer met lede ogen 
aan hoe de bepaald interessante reclame
duiten naar de tv vloeien. Een ondernemer 
met een behoorlijk kapitaal kiest natuurlijk 
eerst voor tv-reclame als hij zijn afzet wil 
vergroten en pas daarna voor het geschre
ven medium. Lezen, zo wees ook een re
cent onderzoek van het Sociaal-Cultureel 
Plaflbureau uit, doen we in Nederland 
steeds minder. Alleen degenen die al te 

boek staan als boekenwurm, blijven lezen. 
De anderen hebben een toenemende be
langstelling voor de buis. Op dit moment 
kijkt de 'gemiddelde' Nederlander ruim 
twee uur per dag tv. Dag- en weckbladen 
lijden dan ook onder deze tendens. Het 
kleinst is die schade bij de dagbladen, het 
grootst bij de publiekstijdschriften. In het 
NRC-Handelsblad van 15 december 1988 
stelt drs. H.B.M. Luykx, lid van de Raad 
van Bestuur van Elsevi~r, dat een uitbrei
ding van de reclame op tv tot vijftien pro-
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cent een omzettoename voor de STER van 
500 miljoen tot meer dan en miljard gul
den betekent. Hieronder lijden ook de dag
bladen: 'Dat gaat voor 100 miljoen gulden 
ten koste van de dagbladpers en dan zullen 
er zonder twijfel dagbladen sneuvelen.' 
Luykx meent dat de overheid al veel eerder 
toestemming had moeten geven aan uitge
vers om zich te werpen op commerciële tv. 
Was dat het geval geweest, dan hadden de 
uitgevers het verlies aan reclamegelden bij 

de dagbladen namelijk kunnen opvangen 
door de inkomsten uit commerciële tv. Be
dacht moet worden, dat de dagbladen in de 
huidige situatie profiteren van de STER. 
Volgens de mediawet gaat namelijk een 
deel van de reclame-inkomsten naar de 
dagbladen, ter compensatie van de door 
reclame optredende lagere advertentiein
komsten. 

Behalve de verliezen voor de uitgevers door 
lagere advertentieinkomsten wordt ook al
tijd een ander argument gebruikt ter ver
dediging van commerciële tv. Volgens 
sommige bronnen zou er namelijk veel 
reclamegeld naar het buitenland verdwij
nen als Nederland niet met commerciële tv 
begint. Potentiële adverteerders laten de 
reclameboodschappen die zij in het, in re
clame-opzicht, beperkte Nederlandse om
roepbestel niet kwijt kunnen, dan uitzen
den op Sky Charme!, Super Channel of via 
de binnenkort startende Belgische com
merciële omroep. Om hoeveel geld het 
gaat, lopen de schattingen uiteen. 
Door met AVRO, TROS en Veroncica in 
zee te gaan, hopen de grote uitgevers als
nog een samengaan van dagbladen en 
commerciële tv te realiseren. De voorstel
len van ATV-EPTV zijn echter in eerste in

stantie door minister Brinkman van de hand 
gewezen. Op zijn bezwaren heeft Brink
man inmiddels antwoord gekregen. De 
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ATV-EPTV doet in zijn beantwoording 
enige concessies. Zo wil deze combinatie 
de reclameafdracht aan de publieke om
roep niet langer fixeren op honderd mil
joen gulden. Daarentegen handhaaft 
ATV-EPTV wel haar voornemen om de re
clame op Nederland 1, 2 en 3 door een 
commerciële firma te laten exploiteren, de 
firma Platform BV. In de optiek van de uit
gevers zal Platform BV de taak van de 
STER overnemen en de reclameuitzen
dingen voor alle tv-netten gaan exploite
ren. De STER zal dan verdwijnen. Mocht 
Brinkman alsnog akkoord gaan met de 
plannen van ATV- EPTV dan is het duale 
bestel een feit. 

techniek 

De technologische ontwikkeling schrijdt in 
hoog tempo voort. In de eerste plaats wor
den er in een hoog tempo communicatie
satellieten in een baan om de aarde ge
bracht. Vooral voor de grote naties zijn de 
satellieten een uitkomst. In Nederland is 
het nog mogelijk om met vijf zendmasten 
de totale bevolking van TV te voorzien. 
Maar in bergachtige streken, of in landen 
met een veel groter oppervlak, zoals Fran
krijk, de VS of de Sowjet-Unie, ligt dat wel 
even anders. Dus kopen deze landen op de 
satelliet meerdere kanalen. Vervolgens 
worden er vanaf de aardeprogramma's op
gestraald naar de satelliet. De satelliet geeft 
de programma's naar ontvangst weer door 
naar de aarde. Ontvangst van de program
ma's in de huiskamer is mogelijk als men 
beschikt over een schotelantenne. Vaak is 
een schoteltje met een doorsnede van 60 
cm al voldoende. Heeft men eenmaal een 
schotel dan kan men in beginsel program
ma's van 'all-over-the-world' op TV bekij
ken. Het aardige van deze technische 
hoogstandjes is dat de bezitter van een 
schotelantenne geen kabel meer nodig 
heeft. Hij of zij maakt zelf uit wat er op de 
buis komt. Dat kunnen commerciële pro
gramma's zijn, maar er kan ook afgestemd 
worden op de EO-actualiteitenrubriek 
'Tijdsein'. Brinkman kan via de kabel nog 
bepalen welke programma's ontvangen 
mogen worden en aan welke normen ze 
moeten voldoen, bezit iemand eenmaal 
een schotelantenne, dan is Brinkman uit
gepraat. In het Verenigd Koninkrijk zijn 
media-giganten Murdoch en Maxwell 
hard bezig om satelliet-TV te introduceren 
voor een groot publiek. Zij willen van de 
kabelexploitanten af en hebben er mede 
voor gezorgd dat men voor minder dan 
Fl. 500,- eigenaar kan zijn van een schote
lantenne. Ook in ons vlakke landje wordt 
aan satelliet-TV gewerkt. In het voorjaar 
van 1988 kondigde Willem van Kooten, 
voor sommigen beter bekend onder de 
naam Joost den Draaijer, aan dat hij bin-
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nen een half jaar satelliet TV zou realise
ren. Sindsdien is het rond van Kooten' s 
initiatiefverrassend stil gebleven, terwijl u 
van mij mag aannemen dat van Kooten 
echt wel enige gefortuneerde sponsers ach
ter zich heeft staan. Misschien een indica
tie dat satelliet-TV in Nederland minder 
gemakkelijk te realiseren is dan in de ons 
omringende landen. 
Een tweede technische innovatie betreft de 
High Definition Television, HDTV. Een 
beeldscherm is opgebouwd uit lijnen. Die 
lijnen vormen een scherm dat een verhou
ding heeft van vier staat tot vijf. Het beeld 
is dus nagenoeg vierkant. Thans is ons 
beeldscherm opgebouwd uit 625 lijnen. 
Hiervan zien we 600 lijnen, de overige 25 
worden gebruikt om bij voorbeeld teletekst 
door te geven. Technici hebben nu uitge
vonden dat een beeldscherm met een ver
houding van negen staat tot zestien, een 
veel rechthoekiger beeldscherm dus, gun
stiger is, het geeft een rustiger beeld. Bo
vendien willen de technici dit beeldscherm 
niet opbouwen uit 625, maar uit 1250 lij
nen. Zowel in de EG als in Ja pan en de VS 
wordt aan deze nieuwe beeldbuis, de 
HDTV, gewerkt. Amerikanen en Japan
ners hebben samen de zogenaamdeJapan
VS-standaard ontwikkeld. In Europa wer
ken technici van enkele grote Europese be
drijven, zoals Philipsen Bosch, in het ka
der van het Eureka programma samen aan 
een Europese versie van de HDTV. Van de 
1250 lijnen op de HDTV zien we er in wer
kelijkheid 1200, de overige 50 lijnen kun
nen bij voorbeeld worden gebruikt om een 
programma in de acht EG-talen te volgen. 
Sky Sport zal op korte termijn al met vier 
aparte taalkanalen gaan werken. HDTV 
vergroot derhalve de mogelijkheden van 
Europese TV. 

Discussie 

De ontwikkelingen in de media stimuleren 
ook de discussie over het omroepbestel. 
Centraal staat daarbij de vraag of het hui
dige publieke bestel moeten handhaven, of 
de richting op moeten van een duaal bestel. 
Marcel van Dam, ex-PvdA Tweede Ka
merlid en voorzitter van de VARA, vindt 
dat het huidige bestel gehandhaafd kan 
blijven. Volgens hem worden de financiële 
mogelijkheden van een commerciële om
roep sterk overdreven. Bovendien betekent 
meer commercie in omroepland, minder 
reclame-inkomsten voor de schrijvende 
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media. Ook constateert hij dat de kijk
dichtheid van de commerciële zenders Su
per Channel en Sky Channe\ vrij klein is. 
Van Dam verzet zich tegen de invoering 
van commerciële TV. Volgens hem gaan 
deze omroepen dan om de gunst van de kij
ker strijden, wat leidt tot minder kwaliteit 
op de buis en meer zendtijd. Joop van den 
Ende, onder andere producent van pro
gramma's als de Soundmix Show, bepleit 
de invoering. Commerciële televisie, dat 
naar zijn zeggen leidt tot een aanzienlijke 
stijging van het Nederlandse reclamebud
get, waarvan ook de schrijvende pers profi
teert. Dit leidt tot meer inkomsten, waar
door de omroepbijdrage gehalveerd kan 
worden en het programma-aanbod kwali
tatief zal verbeteren. D66 ziet veel meer in 
een triaal bestel. Hierbij komen er net als 
op dit moment drie TV-netten. Eén voor 
de geprofileerde omroepen, één net dat een 
algemeen en breed programma levert 
(hierop zendt de NOS uit) en één voor de 
commerciële omroepen. De eerste twee 
netten worden hoofdzakelijk betaald uit de 
omroepbijdragen, daarnaast wordt op die 
netten op beperkte schaal ook STER
reclame uitgezonden. Het commerciële 
net wordt volledig uit reclame-inkomsten 
betaald. Daarbij is men alleen gebonden 
aan de Europese regels. De VVD, althans 
zijn Europarlementariër Gijs de Vries, lijkt 
zeer gecharmeerd te zijn van. de TV zonder 
grenzen, zoals de EG-richtlijn ongeveer 
beoogt, waarbij de commerciële omroep 
volop de gelegenheid krijgt om zich te ont
plooien. De PPR meldt, bij monde van 
haar fractie-medewerker in de Tweede 
Kamer Hein Albeda, dat zij Minister 
Brinkman steunt. Albeda vindt het juist 
belangrijk om 'het Nederlandse bestel te 
beschermen en te versterken tegen meer 
Amerikaanse produkties'. Ook ziet Albeda 
weinig in commerciële omroep, hij denkt 
dat 'commerciële omroep in ons land niet 
haalbaar is, daarvoor is ons taalgebied te 
klein'. Wel ziet de PPR iets in reclame voor 
regionale- en lokale omroepen. 

Aanzet tot beleid 

Hocwel de discussie zich vooral toespitst 
rondom de toekomst van het nationale om
roepbestel, zijn er natuurlijk ook de in op
komst zijnde lokale- en regionale omroe
pen. In mijn poging om op basis van het 
vorengaande enkele beleidsmatige opmer
kingen te maken, zal ik dan ook beginnen 
met de omroep op lokaal- en regionaal 
mveau. 

1. De huidige mediawet stimuleert regio
nale- en lokale omroepen. Dat is op zich 
een goede zaak, het is jammer dat de gerin
ge financiële middelen die beschikbaar ge
steld worden, ontplooiing van deze omroe-
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pen bemoeilijken. Als de overheid niet 
meer geld heeft, of wil geven, moet men 
consequent zijn en reclame en sponsoring 
op lokaal- en regionaal niveau mogelijk 
makden. Die reclame moet natuurlijk wel 
aan regels gebonden worden. Zo lijkt mij 
reclame in de programma's niet wenselijk 
en zal deze dus in blokken, vergelijkbaar 

met de STER, uitgezonden behoren te 
worden. Ook aan de hoeveelheid reclame 
per uur dienen grenzen gesteld te worden. 

2. De discussie en ontwikkelingen in me
dialand overziende dreig je door de bomen 
het bos ni~t meer te zien. Het lijkt me daar
om nuttig om de vraag of Nederland nu 
wel of niet naar een (ten dele) privaat bestel 
toemoet te beginnen met enkele cultuur
politieke bespiegelen. Waar we met de om
roepen naar toe willen hangt namelijk 
nauw samen met onze cultuur-politieke vi
sie. Televisie is meer dan een louter econo
misch produkt. Dat vind ik ook het grote 

manco in de media-richtlijn. Het gaat 
daarin slechts over de m~dia als produkt, 
als industrie, waarbij de EG moet concur
reren met de VS en er dus voor moet zor
gen dat zoveel mogelijk produkties in de 
EG gemaakt worden. Dat levert arbeids
plaatsen en winst op in de EG en dat is goed 
voor een ieder. Die redenering is mij veel te 
eng. 

Televisie heeft ook een cultuur-politieke 
functie. Daarbij denk ik onder andere aan 
het behoud van de Vlaams-Nederlandse 
cultuur. Televisie zou hier een rol kunnen 
spelen door de vervaardiging van Neder
landse produkties. Daarnaast zal er op de 
buis aandacht besteed moeten worden aan 
theater, muziek en toneel. Van belang zijn 
ook goede en feitelijke nieuwsbulletins, 
kritische actualiteitenprogramma's en do
cumentaires. Het vervelende is dat dit 
soort programma's een kleine kijkdicht
heid hebben en relatief veel geld kosten. 
Wil er voor dit soort zaken dus voldoende 
aandacht blijven, dan moet er geld bij. Het 
lijkt me vooral een taak van de overheid om 
er voor te zorgen dat televisie deze cultuur
politieke functie behoudt. Dat kan door de 
omroepen via de wet te verplichten om een 
deel van hun zendtijd hieraan te besteden. 

Maar daarnaast zal de overheid ook geld 
ter beschikking moeten stellen. Men is hier 
trouwens al aan begonnen, door een apart 
fonds van circa 10 miljoen gulden te vor
men, ten behoeve van culturele produkties. 
De vraag is nu, met de zojuist geschetste 
ontwikkelingen in medialand in het achter
hoofd, welk bestel deze cultuur-politieke 
functie het beste kan waarborgen. Op dit 
moment lijkt dat het publieke bestel te zijn. 
Als politiek/overheid heb je op een publick 
bestel veel meer invloed. Je kunt eisen stel
len aan de reclame-uitzendingen, zowel 
voor wat betreft de inhoud, als de frequen
tie waarin we reclame op de buis zien. Je 
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kunt omroepen beter verplichten om een 

totaal-programma te bieden. Toch moeten 
die voordelen van het publieke bestel niet 
overdreven worden. Er bestaat thans een 
moordende concurrentie tussen de omroe
pen om de gunst van de kijker en om dele
den. De reclamezendtijd neemt toe, van 
4% nu tot mogelijk 10% in de nabije toe
komst. Voeg daarbij de door premier Lub
bers bepleitte 'modernisering' en de ver
schillen tussen een publiek- en een duaal 
bestel zijn, zeker visueel, vrij klein gewor
den. Bovendien is het ook mogelijk om de 
cultuur-politieke doelstelling in een pri
vaat bestel overeind te houden. Dan zal de 
overheid, zoals dat tot nog toe in Engeland 
gebeurde, de private- en publieke omroe
pen moeten binden aan duidelijke regels, 
zoals het bieden van een totaal-program
ma. Maar de invloed van de overheid 
wordt in zo'n duaal bestel wel minder. De 
reclame-invulling zal waarschijnlijk in pri
vate handen komen. De concurrentie tus
sen de publieke- en private zender zal mo
gelijk sterker worden. Hierdoor kunnen er 
voor publieke omroepen problemen ont
staan, zoals een daling van kijkcijfers en le
denaantallen. Dit zou kunnen nopen tot 
fusies, zoals één christen-democratische 
omroep in plaats van KRO en NCRV. Op 
zich is daartegen geen bezwaar, de politiek 
is de omroep in dit opzicht al voor gegaan. 
Een laatste element mag in deze overwe
gingen niet achterwege blijven, de snelle 
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ontwikkelingen in de wereld van de media. 
Aan de op handen zijnde verdragen kan 
Nederland nog tegemoet komen, maar 
voor de technische innovaties ligt dat an
ders. Op dit moment kijkt Nederland nog 
voornamelijk naar de eigen zenders. Maar 
met een steeds hoger opgeleide bevolking, 
waar steeds meer mensen de Engelse taal 
machtig zijn, kon die tendens in de nabije 
toekomst weleens omslaan in een voorkeur 
voor buitenlandse zenders. Ook de steeds 
goedkoper wordende schotelantenne en de 
vele communicatie-satellieten die nog 'de 
lucht ingaan' kunnen daaraan bijdragen. 
In de ons omringende landen vindt com
merciële televisie ondertussen steeds meer 
ingang. Frankrijk, Italië, Engeland en 
Luxemburg zijn al zover, België heeft de 
plannen klaar liggen. Je vraagt je af hoe 
lang Nederland nog zijn publieke bestel 
kan handhaven. 

Jan Willem Vos 
is beleidsmedewerker bij de re· 
genboog 
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Cultuur en economie: twee 
eigenzinnige grootheden. 
Niets aan de hand lijkt het. 
Ware het niet dat in de Euro
pese wedloop de economie 
ruim op kop ligt. Een Europese 
cultuur: is dat een nastrevens
waardig doel? En biedt het een 
doeltreffend tegenwicht? Een 
essay over het subtiele verschil 
tussen 'marge' en 'minoriteit'. 

SPIEGELINGEN 
VAN 

Paul Kuijpcrs DE MARKT 
î. 34 
~ . 

Het debat over het Europa van de cultuur 
komt heel wat moeizamer op gang dan dat 
over het Europa van de economie. In 1992 
zullen de nationale grenzen wijken voor de 
ruimte van de Europese markt. Managers 
en politici spiegelen zich in dat vergezicht. 
Hun perspectieven worden groter en ze la
ten geen gelegenheid onbenut om hun pu
bliek dat te laten weten. 
Op het front van de cultuur is de euforie 
minder groot. Er zijn wel een paar bijeen
komsten gehouden, waar kunstenaars en 
cultuur-intendanten de toekomst van de 
Europese cultuur onder ogen hebben ge
zien, maar tot opzienbare conclusies heb
ben die bijeenkomsten niet geleid. Het eni
ge dat men de culturele elite uit Europa 
moet nageven, is dat zij zich veel minder 
dan de top van de politieke en economische 
wereld heeft laten begoochelen door de 
utopie van een verenigd Europa. Zij heeft 
daar ook minder reden toe. De profijten 
van een verenigde markt zijn voor de cul
tuur minder opzienbarend dan voor het 
bedrijfsleven. En van de dubbelzinnige be
doelingen waarmee de politiek het toekom
stige Europa verwelkomt, hoeft de cultuur 
ook niet zoveel te verwachten. Een bloeien
de toekomst is alleen weggelegd voor die 
cultuur die zich op de markt weet te verko
pen; voor de grote publieksevenementen; 
in één woord: voor de commerciële top

cultuur. 
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De macht van het getal 

In een recent artikel in NRC-Handelsblad 
heeft Steve Austen, directeur van het Amster
damse Shaffy-theater, op de risico's van 
Europeanisering van het cultuuraanbod 
gewezen. Austen is bevreesd dat de macht 
van het getal meer invloed zal hebben dan 
de drang naar kwaliteit en oorspronkelijk
heid. 'De strijd om het publiek wordt be
langrijker gevonden dan die om de kunst.' 
Als die trend zich doorzet, zal er onvol
doende ruimte zijn voor 'ontwikkelingen 
buiten het commerciële, het gangbare, het 
conventionele en het vakmatige.' 
Austen is van mening, dat alleen een kli
maat dat kansen biedt aan nieuwe ontwik
kelingen zoals die overal in Europa plaats
vinden, het getij van de commercialisering 
kan keren. Hij stelt zijn hoop daarbij op 'de 
informele netwerken, de markten van kwa
liteit, die niet alleen in Nederland maar 
overal in Europa tot ontwikkeling komen.' 
Austens pleidooi voor een andere Europese 
cultuur maakt deel uit van een bredere 
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stroom van uitspraken en ontmoetingen 
over de cultuur in Europa. Vergeleken met 
de grote politieke en economische mani
festaties is het maar een iel stroompje. 
Maar hij moet niet over het hoofd gezien 
worden. Met een zekere hardnekkigheid 
verplaatst hij zich namelijk naar het ach
terland van het officiële Europa. 
Austen zelf heeft met de Duitse schrijver 
Günther Grass ruim twee jaar geleden het ini
tiatief genomen om een Europees Kunste
naarsforum in Amsterdam bijeen te roepen, 
dat in 1987 ook daadwerkelijk bij elkaar is 
geweest. Nog niet zo lang geleden is het 
verslag van dat forum verschenen. 1 Dit 
jaar zal in Amsterdam een nieuwe mani
festatie gehouden worden van een andere 
organisatie, die zich annonceert als de 
Stichting Europa Tegen De Stroom In. Het doel 
van de stichting is een festival te organise-
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ren van alternatieve, onafhankelijke en ra
dicale informatiedragers uit geheel Euro
pa. Het gaat daarbij om een internationale 
uitwisseling tussen de producenten van 
posters, boeken, tijdschriften, audio- en vi
deocassettes en computersystemen uit het 
alternatieve circuit, waaraan zo'n vijfhon
derd organisaties uit vijfentwintig landen 
zullen meedoen. 

Whizzkids 

Voornoemde Amsterdamse manifestaties 
hebben weinig gemeen met de officiële ?O

litieke topconferenties. Zij nemen geen 
besluiten over de culturele toekomst van 
Europa. Hun betekenis ontlenen zij niet 
aan de bestuurlijke geldigheid van hun uit
spraken. Meer dan kleine stappen in de 
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discussie over de stand van de Europese 
cultuur zijn zij niet. 
Dat is ook niet zo erg. De cultuur kan zich 
beter niet laten meeslepen in de politieke 
euforie over de komende Europese markt. 
Daaraan valt voor de cultuur voorlopig 
toch niet veel eer te behalen. De conferen
tie van het Europees Kunstenaarsforum heeft 
zich terecht niet laten verleiden tot het in 
het leven roepen van een nieuwe interna
tionale organisatie. Aan het slot van de 
conferentie werd door de Duitse schrijver 
Hans Magnus Enzensberger opgemerkt dat 
'grootscheepse organisaties in de praktijk 
meestal machteloos blijken te zijn en 
slechts rapporten weten te produceren, 
waarvan maar zelden iemand zich iets 
heeft aangetrokken.' Meer dan een be-

deel dat zij het proces van culturele inte
gratie vertragen. 
Zolang er getwijfeld wordt aan het bestaan 
van een Europese cultuur is het gevaar niet 
groot dat de Europese gemeenschap met 
een nieuwe culturele elite wordt opge
scheept. 
Gulliver kiest vermoedelijk de juiste weg 
door zichzelf te zien als niet meer dan 'een 
belofte', een 'adres, vanwaar de meningen 
van de deelnemers kenbaar kunnen wor
den gemaakt', een ruimte waar gepraat en 
gedacht kan worden, en van waaruit gelei
delijk en subtiel impulsen kunnen worden 
gegeven aan een ander Europa dan 'het 
Europa van de bureaucraten' (Enzens
berger). 

Zolang er getwijfeld wordt aan het bestaan van een 
Europese cultuur is het gevaar niet groot dat de Europe
se gemeenschap met een nieuwe culturele elite wordt op
gescheept 

scheiden platform met de wankele naam 
Gulliver leverde de conferentie dan ook niet 
op. Met de manifestatie, waarop Europa Te
gen De Stroom In haar gezicht zal tonen, zal 
het vermoedelijk niet veel anders gaan. Er 
is weinig reden om te veronderstellen dat 
de managers van het grote Europa de uit
komsten van dit evenement als een specta
culaire bijdrage aan hun plannen voor de 
modernisering van het Europese continent 
zullen beschouwen. 
Men kan daar verdrietig over zijn en met 
pijn vaststellen dat de kunstenaars de eisen 
van de moderne tijd onvoldoende begrij
pen en niet bij machte zijn de lijnen van 
een modern Europees cultuurbeleid te 
trekken. Maar men geeft zich dan wel over 
aan de simpele rechtlijnigheid van de poli
tieke whizzkids, die het geloof in de groot
schalige Europese markt tot de ultieme 
norm verheven hebben. Grote groepen in 
de maatschappij - vissers, boeren, arbei
ders - weten intussen wat de zegeningen 
van dat geloof te betekenen hebben. 
Onder dit gesternte heeft de cultuur van 
'het Europa van 1992' niet veel te verwach
ten. De aarzelingen en tegenstellingen in 
het culturele debat hebben- als men het zo 
wil zien -het niet te veronachtzamen voor-
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Het lange debat 

Wanneer men, wat het Europa van de cul
tuur betreft, ervoor kiest de autonomie en 
de verscheidenheid te benadrukken, dan 
zal men zich moeten oriënteren op de lange 
tegenstroom van het onderzoek en het de
bat. 
In het middelpunt van dat debat staat de 
vraag of er sprake kan zijn van een Europe
se cultuur. Daarover is de laatstejaren veel 
gezegd en geschreven. In grote lijnen zijn 
twee stromingen te onderscheiden. Er zijn 
fervente aanhangers van een Europese stijl 
van denken, van een specifieke Europese 
cultuur; er zijn echter ook twijfelaars en te
genstanders. Zij geloven niet in het bestaan 
van een Europese cultuur. Voor hen is 
Europa niet meer dan een gemeenschap
pelijke geschiedenis, een labyrinth van te
genstrijdige lotgevallen, in de loop van de 
geschiedenis bedekt door het patina van 
een geïdealiseerd verleden maar zonder 
werkelijke inhoud of achtergrond. 
In het verslag van het Europees Kunstenaarsjo
rum komen exponenten van beide richtin
gen aan het woord. De thema's uit de dis
cussie zijn bekend. Is Europa een eenheid 

of niet? Is er sprake van een universele 
Europese cultuur of zijn er alleen deelcul
turen? Is het mogelijk een Europese identi
teit af te grenzen ten opzichte van andere 
continenten, zoals Amerika enj a pan? 
Een groot deel van het Gulliver-verslag 
houdt zich met dit soort vragen bezig. Het 
geeft er echter geen antwoord op. Dat is 
misschien ook onmogelijk. Het is vermoe-
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delijk ook niet zo belangrijk of Europa op 
een eigen cultuur kan bogen. Waar zou 
men trouwens de basis voor een dergelijke 
cultuur moeten vinden? 'In een gemeen
schappelijke historie,' zeggen sommigen. 
In een Europese manier van denken? In de 
houding tegenover complexiteit? In mu
ziek, literatuur, in humanisme en christen
dom? Zo deze noemers al bestaan: wat zou
den ze dan te betekenen hebben? Zouden 
ze een dam kunnen opwerpen tegen de ver
amerikanisering van de Europese cultuur; 
tegen de politiek; tegen de markt en het ka
pitaal aan de ene kant en tegen het staatsso
cialisme aan de andere kant? 
Het is de verwachting van sommige Euro
pese denkers dat de cultuur van Europa in 

ressant, omdat zij laat zien dat Europa in 
zekere zin een constructie is. Europa be
staat als historisch concept, als politieke 
configuratie, als ondernemersmarkt. Als 
kunstenaars over Europa spreken, bedoe
len zij iets anders. De eenheid die zij postule
ren, bestaat vooral in de verbeelding. Als 
men het onaardig- en in zekere zin ook on
juist- wil zeggen, is zij een ideologie. Dat is 
op zichzelf geen ramp, als die ideologie niet 
uitsluitend een hersenspinsel is of als zij 
maar meer is dan de fantasie van een paar 
eenzelvige intellectuelen. Als ideologie is 
Europa een gevaarlijke constructie. Het 
feit dat het culturele Europa in werkelijk
heid niet bestaat, maar toch in het leven 
wordt geroepen, betekent dat er - in mar-

Jióor het politi'eke en economiSche Europa is het uiterma
te nuttig schuil te kunnen gaan onder de koepel van een 
cultureel Europa 

staat geacht moet worden het oude conti
nent te behoeden voor de nivellerende 
dreigingen uit het oosten en vooral uit het 
westen. De Amerikaanse droom is een 
nachtmerrie voor de dragers van het cultu
rele Europa. Voor de invloed van de Sovjet
Unie is men minder bevreesd. De Russen 
hebben wel een donkere nacht achter de 
rug, maar zij zijn bezig daaruit te herrijzen 
en ze maken tenslotte deel uit van de Euro
pese cultuur. 

De mythe van de 
identiteit 

In het Gul/iver-verslag wordt er van vcrschil
lende kanten op gewezen dat de Europese 
identiteit niet meer dan een mythe is. 
Iemand als Castariadis keert zich tegen de 
vooral in Frankrijk heersende opvatting 
dat de 'Amerikaanse infiltratie een uithol
ling van onze mooie Europese waarden 
vormt.' Amerika is in zijn ogen een deel 
van Europa. 'Het afschuwelijke is niet 
Amerika, maar de manier, waarop onze 
cultuur zich ontwikkeld heeft tot een pro
ducent van Madonna's, die in Europa niet 
minder worden geadoreerd dan in Ameri
ka.' 
Enzensberger gaat nog een stap verder. Hij 
wijst op het gevaar van het ene Europa, zo
als dat door de bureaucraten wordt gedefi
nieerd. 'Voor hun Europa dienen wij op on
ze hoede te zijn, aangezien zij niet in de 
complexiteit en wel in de homogeniteit 
geloven.' 
De opmerking van Enzensberger is inte-
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xistische termen - een imaginaire boven
bouw op een reële onderbouw wordt gezet. 
Voor het politieke en economische Europa 
is het uitermate nuttig schuil te kunnen 
gaan onder de koepel van een cultureel 
Europa. 
Voor de cultuur zelf heeft een dergelijke 
koepel echter weinig betekenis. Hij rust op 
een cultureel begrip dat verschillen en te
genstellingen elimineert en zich onderge
schikt maakt aan de politieke en econo
mische orde. De cultuur, zegt de Duitse 
schrijver Alexander Kluge, is 'de hoeder van 
verschillen, van alles wat niet opgaat in de 
rekening, de ruil, de transactie of enigerlei 
abstracte maat.' 
De vraag is niet of Europa een eenheid of 
een veelheid is, en ook niet of we kunnen 
spreken van een werkelijke culturele iden
titeit of slechts van een wensdroom. Cruci
aal is hoc de cultuur in Europa zich moet 
verhouden ten opzichte van de beelden en 
de werkelijkheid van het economische en 
politieke Europa. Wat betekent het postu
laat van dit Europa voor de cultuur? Zijn 
de waarden die de politiek en de economie 
bewegen bij het ontwikkelen van hun 
Europa dezelfde als de waarden die het cul
turele gezicht van Europa bepalen? 
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Het verlies van de Rede 

In zijn laatste essaybundel Nienwnd ontkomt 
laat Cyrille OJ!ernwns zien hoe de grote Euro
pese literatuur gebroken heeft met het ge
loof in de redelijkheid van de Verlichting, 
hoe het bewustzijn van de samenhang en 
de identiteit verloren is gegaan en hoe het 
centrum in de wereld is verdwenen. 
Wij hebben geen zicht meer op de toe
komst en willen dat niet meer hebben. OJ
Jernwns verwiJst naar Nietzsche die kiest voor 
'het onhistorisch bewustzijn, het bewust
zijn dat in staat is als een dier op te gaan in 
de stroom van het heden', in plaats van zijn 
heil te zoeken in de projecties van een ima
ginaire toekomst. 2 De economie en de poli
tiek bewegen zich in de tegenovergestelde 
richting. Zij houden- om Adorno te citeren
vast aan 'de burgerlijke voorstelling van 
het ongeremde handelen en de ononder
broken produktie, aan de voorstelling van 
de vrijheid als constante bedrijvigheid.' 
Het zijn die voorstellingen die de expansie 
van het Europa van de markt bepalen. Zij 
vormen de bakens op weg naar 1992. In de 
discussie over het Europa van de cultuur 
zijn zij tot nu toe nauwelijks aan bod geko
men. De sprekende artistieke elite zwijgt 
erover en laat zich meezuigen in de glamour 
van de officiële Europese evenementen. 
Zolang voor de politieke en economische 
dimensies in de wereld van de cultuur geen 
oog is, kan er van een cultureel tegenoffen
sief geen sprake zijn. 
De cultuur kan haar aanspraken alleen tot 
gelding brengen als zij haar eigen concep
ten plaatst tegenover de voorstellingen die 
het economische en politieke leven 
bepalen. 
De cultuur kan zich niet losmaken van die 
voorstellingen. Zij moet zich bovendien re
kenschap geven van het feit dat deze hun 
grondslag vinden in de sociale en economi
sche verhoudingen, waarvan zij ook zelf af
hankelijk is. In een interview, kortgeleden 
gepubliceerd in het tijdschrift MaJ;azine Lit
téraire, heeft de Franse filosoof Gilles Deleuze 
de twee polen omschreven waarin die vcr
houdingen op dit moment uiteenvallen: 
'Men kan de staat slechts denken in relatie 
met datgene wat over zijn grenzen heen
gaat, de wereldmarkt, en met datgene wat 
binnen zijn grenzen ligt, de minoriteiten, 
dat wat zich ontwikkelt (het worden), de 
mensen. Het geld heerst buiten de gren
zen, het is het belangrijkste communicatie
middel.( ... ) Binnen de grenzen is het 'het 
worden', dat aan de controle ontsnapt, zijn 
het de minoriteiten, die telkens weer 
opstaan en zich te weer stellen.' 
In het vervolg van zijn betoog gaat Deleuze 
in op de totstandkoming van Europa: 
'Men spreekt ons over de toekomst van 
Europa en over de noodzaak om de belan
gen van de banken, de verzekeringsmaat-
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schappijen, de interne markten, de onder
nemingen en de politieke apparaten op 
elkaar af te stemmen. Consensus, consen
sus is het enige dat telt. Maar wat de toe
komst van de mensen betreft zou Europa 
ons wel eens kunnen voorbereiden op 
vreemdsoortige ontwikkelingen, die het 
beeld vertonen van een nieuw '68. Wat 
gaat er met de mensen gebeuren? Die 
vraag zit vol verrassingen. Zij moet nu 
gesteld worden, hoewel zij ongelegen komt. 
Het gaat echter niet om een vraag van de 
toekomst, maar om een actuele, ontijdige 
vraag.' 

Meta·narratives 

De thematie van Deleuze sluit aardig aan 
bij wat er in de Amsterdamse tegenstroom 
van Gulliver en het alternatieve informatie

circuit aan bewegingen is te zien. In de eer
ste plaats maakt hij de dominante macht 
van het geld tot een uitdrukkelijk thema in 
de discussie. In de tweede plaats geeft hij 
een veel ruimere betekenis aan de krachten 
die tegen de stroom ingaan. 'Minoriteit' is 
een bredere term dan het begrip 'marge' of 
'tegencultuur'. 
Indien men in het spoor van Deleuze het 
debat over Europa verder wil voeren, dan 
ligt het in de rede om voor dit bredere ka
der te kiezen. Dit houdt dan in dat het 'ont
werp' Europa aan politiek-filosofische kri
tiek wordt onderworpen. Die kritiek moet 
zich niet beijveren om het Europa van de 
markt uit te nodigen voor een Europa van 
de cultuur. Zij moet zich veeleer beijveren 
om de bewegingen achter het Europa van de 
markt zichtbaar te maken en te laten zien 
wat deze voor d•: cultuur, voor de mensen 
en hun bestaansvoorwaarden te betekenen 
hebben. 
De traditionele politieke theorieën zijn niet 
in staat de verhoudingen waarbinnen de 
staat en de economie zich op dit moment 
ontwikkelen op een adequate manier te 
denken. Deleuze beperkt zich in zijn kri
tiek tot de marxistische theorie, maar zijn 
kritiek geldt ook andere kritische theo
rieën. De moderne literatuur en de nieu
were filosofie kunnen dit tekort moeilijk 
opvullen. In het algemeen hebben zij wei
nig affiniteit met vragen van politieke 
aard. Politieke analyses zijn schaars in het 
moderne denken. Zij ontbreken echter niet 
helemaal. Alle werken van de grote moder
ne schrijvers en filosofen houden zich bezig 
met de macht, de vervreemding en de 
dwang in het huidige bestaan. In zijn eer
der genoemde boek heeft Cyrille Offer
m·ans dat laten zien aan de hand van het 

werk van auteurs als Beckett, Konrad, 
Klugeen Sloterdijk. Zijn conclusie is dui
delijk. De moderne literatuur toont het 
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failliet van de Rede en de Verlichting. De 
'grote verhalen' zijn voorbij. Wat rest, is 
'het engagement met het nabije, de betrok
kenheid bij het eigen leven.' 

In de moderne filosofie zijn vergelijkbare 
tendensen aanwezig. Het huidige filosofi
sche denken staat sterk onder invloed van 
Nietzsche. Het neemt afstand van de oude 
metafysica van het universele subject. 
Evenals Foucault en Derrida is Deleuze een 
typische exponent van dit moderne den
ken. De nadruk ligt daarin op 'het worden', 
op de multipliciteit en de differentie, op de 
singulariteit en het evenement. De histori
sche waarheid heeft afgedaan in dit den
ken. Voor het vooruitgangsgeloof van de 
Rede is er geen plaats meer. Ook de filoso-

Het ziet er niet naar uit dat die kloof bin
nen afzienbare tijd te overbruggen valt. 
Daar is ze te diep voor. Het is echter wel 
mogelijk om de betrokkenheid van de 
kunst en de filosofie te confronteren met de 
rationaliteit zoals die in de politiek en de 
economie tot uitdrukking komt. Dat ver

eist een debat waarin het gaat om de span
ning tussen de pretenties van orde en uni
versaliteit, die in het politiek-economische 
systeem gelden en het denken in termen 
van chaos en differentie, die de lijn van de 
moderne cultuur bepalen. 

Paul Kuijpers is organisatiedeskun· 
dige en publicist. 

De cultuur kan haar aanspraken alleen tot gelding bren
gen als zij haar eigen concepten plaatst tegenover de 
voorstellingen die het economische en politieke leven 
bepalen 

fen hebben afgerekend met de grote verha
len, de 'meta-narratives', zoals de Ameri
kaanse filosoof Rorty ze noemt. 
Voor een intellectueel debat over Europa 
bieden zowel de literatuur als de filosofie 
interessante aanknopingspunten. In bei
der oriëntatie ligt een kritiek besloten op 
het centrale concept van het toekomstige 
Europa. Die kritiek is niet alleen naar bui
ten gericht en treft niet alleen de bureau
craten en de economen, maar heeft ook be
trekking op de binnenwereld van de culuur 
zelf. Hij raakt vooral de intellectuele en de 
artistieke elite die in een onvoorwaardelij

ke adhesie aan het nieuwe Europa de be
langen van de cultuur het best gewaar
borgd acht. 
Het zwakke punt in de huidige literaire en 
filosofische traditie is de distantie tegen
overde politiek. Moderne denkers en schrij
vers laten zich in het algemeen weinig gele
gen liggen aan de politiek. Soms reageren 
zij op actuele politieke thema's, maar voor 
de gewone gang van zaken in het politieke 
bedrijf hebben zij weinig belangstelling. 
'De politieke republiek en de republiek van 
de smaak' zijn ver uit elkaar komen te lig
gen, heeft filosoof Pieter Pekelharing in een ar
tikel in het tijdschrift Krisis opgemerkt. 3 
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I. Gulliver. Europees Kunstenaarsfo
rum; Amsterdam, 1988. 
2• Cyrille Offermans. Niemand ont
komt; Amsterdam, 1988. 
3

· Pieter Pekelharing. Intellektuelen in 
het spanningsveld tussen wetenschappe
lijke en literaire kulturen; in: Krisis, nr. 
28, september 1987. 
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EUROPA BESTAAT NIET 

Onlangs vertoonde ik mij 
voor het eerst in wat nu de 
hipste tent in Amsterdam 
heet te zijn. Ambiance 
Sartre-De Beauvoir en toch 
fonkelnieuw en duur: 
Luxembourg (spr.uit: 
Luxamboer). Het puilde uit 
van de types die ik in in mijn 
provinciestadje voor ge
woon kroegvolk zou aan
zien, maar waarvan ik weet 
dat het hier om yuppies 
en lof kunstenaars moet 
gaan. Verheugd ontdekte ik 
dat men tegenwoordig ken
nelijk staand de consump
ties nuttigt, zodat ik rustig 
in een artdeco-stoel (?)kon 
plaatsnemen om de nieuwe 
mens in zijn nieuwe omge
ving te bestuderen. Veel 
lange regenjassen -type 
Vieze Man of Nette Dame
en onnavolgbare gesprek
ken over 'projecten'. Of 're
laties'- dat blijf je toch 
houden. 

Naast mij zaten een man en 
een vrouw die zich even
eens niets gelegen lieten 
liggen aan de trend van het 
staande drinken. Luid en 
doordringend waren hun 
stemmen: .. .'onze firma 
Drebs met vestigingen in Pa
rijs en Düsseldorf ... met het 
oog op Europa 1992 .. .ik 
zeg, we moeten komen tot 
een samenwerkingsver
band ... nee, nee ik denk dat 
je het onjuist inschat, want 
Europa betekent juist .. .' Een 
eigenaardig tweetal. Zij wa
ren duidelijk niet op de 
hoogte van de hedendaag
se carrièrekledingvoor
schriften. Zij had een enorm 
decolleté, een ultra-korte 
rok, een lubberbuik, een 
bepoederd gezicht, open
gewerkte kousen en op
zichtige sieraden. Schitte
rend natuurlijk, maar 
volgens mijn lijfblad Opzij 
mag een ambitieuze zaken-

liJN WE NOU ALLEMAAL 
YUPPIES GEWORDEN? 

D 

Neem nou De Helling. Een prachtig nieuw 'tijdschrift voor linkse po
litiek'. Magazine-formule. Mooi uitgevoerd. Te weinig advertenties. 
Boeiende betogen, analyses, po;emieken, columns, commentaren, 
reportages, dossiers, dagboeken en recensies. Links, leesbaar en 
toch leefbaar. 
Heel wat beter dan de bladen van de wetenschappelijke bureau's 
van CPN, PSP en PPR waaruit 't is voortgekomen - moest zelfs De 
Waarheid bekennen (voor we ze kritisch gingen toespreken). 
Maar denk maar niet dat de abonnees toestromen. De moderne link
se rakker (m/v) koopt 't liever los, tegelijk met z'n full-colorlijfblad dat 
'm precies vertelt waar-ie dat mooie halogeenlampje kopen kan. 
Aan de ene kant is dat natuurlijk een compliment. Zeker als je voort
komt uit een traditie waarin het goede leven gereserveerd is voor 
het socialistische paradijs hiernamaals. 
Maar, kameraden! Jullie weten inmiddels toch uit eigen ervaring dat 
kwaliteit zijn prijs heeft in het reëel bestaande kapitalisme. En dat er 
heel wat aan de strijkstok van de tussenhandel blijft hangen voor je 
dit fantastische produkt, dat 't zo goed doet in je Phi!ipe Starck
stoel, in huis hebt. 
Wordt wakker! Koop prijsbewust! Sta op uit die stoel! 

ZET JE KOOPGEDRAG OP DE HELLING. 
NEEM EEN ABONNEMENT. 

Noteer mij als abonnee; stuur mij een acceptgiro. 

Naam: ..... 

Adres: .. 

Postcode en woonplaats: 

De bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
DE HELLING- Postbus 15240-1001 ME Amsterdam 
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vrouw zich nooit zo kleden. 
Ook de man had de nieuwe 
managerscursussen gemist: 
hij had een omvang van 
voor het Becel-en-squash
tijdperk, een veel te dikke 
attaché-tas, een rood kaal 
hoofd en een rood vlin
derstrikje. Even dacht ik de 
situatie door te hebben en 
raakte prompt in paniek
dit was vast een stukje post
modern onzichtbaar thea
ter en zo direct zouden zij 
mij erin betrekken. Maar 
nee, het stel ging onverdro
ten voort met hun bizarre 
Europa-gebral. Ze meenden 
het echt. 
Maar wisten ze het dan nog 
niet? Dat Europa niet be
stond? Hoe was het moge
lijk, uitgerekend in Luxem
bourg, de voorpost van het 
gedeconstrueerde Europa! 
Ik voelde mij ineens niet zo 
provinciaals meer. Het is 
toch ongelofelijk dat na 
Nietzsche, Platvoet/De 
Bruyn en 't Hart die respec
tievelijk verklaarden dat 
God, China en de vrouw 
niet bestaan, er nog men
sen zijn die denken dat 
Europa wel bestaat! In deze 
tijd van algehele de
constructie en uiteenvalling 
nog geloven in de eenwor
ding van Europa! Ik kreeg 
daar een ouderwetse gie
chelbui van. De grenzen 
open en de douaniers wer
keloos? Daar vliegt toch 
niemand in- waarom dan al 
dat gedoe om een nieuw 
paspoort? Een gecoördi
neerd milieubeleid? Dat is 
toch onzin- er hebben 
nooit grenzen bestaan voor 
de giflozingen in de Rijn of 
de zure regen, dus daar valt 
niks te europezen. Europe
se richtlijnen voor de 
vrouw? Da's ook een koopie 
-de vrouw bestaat immers 
niet. Bijstandsvrouwen krij
gen Europa-zegels of Ecu's 
waar geen droog brood 
voor te koop is en herin
treedsters zullen verdwij
nen, want dat woord is niet 
in het Europees te vertalen. 
Nee mensen toch, Europa is 
al gedeconstrueerd voor-
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dat het een geheel zal wor
den. Neem nou zo'n hippe 
tent op het Spui, dat een Pa
rijse sfeer moet uitstralen 
voor Nederlandse yuppies 
en daarom(?) Luxembourg 
heet. Je weet toch niet 
meer waar je blijft tegen
woordig. 
Wat welleuk is, is dat Ame
rika (dat ook niet bestaat) 
en Japan (twijfelgeval) 
hartstikke bang zijn dat 
Europa dadelijkwel zal be
staan. Die angst heeft ge
woon met de economie te 
maken en dat betekent dat 
Marx toch gelijk had. De 
economie, daar draait het 
om (al bestaat ook die niet 
echt); de rest is leugen en 
bedrog. Als de firma Drebs 
een gezond kapitalistisch 
bedrijf is, dan redt het ex
centrieke tweetal zich ver
der wel, welk gezicht ze hun 
Europaspook ook geven. 
Gelukkig is de nog altijd op 
één na hipste tent van Am
sterdam getooid met de 
naam Markx. 

Marianne van den Boomen 
is redacteur van DE 
HELLING. 
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KRIJTliJNEN VAN liNKSE POliTIEK 
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Is de bal nu in af uit? Vermaard 
en berucht :z:iin de ruzies van 
tennisser John MeEnroe met 
liin- en scheidsrechters over 

ziin geliik. Maar hoe staat het 
met het gelijk van linkse poli

tiek? Waar de politieke kriitlii
nen lopen, wordt van alle kan

ten betwist. Deze serie 
artikelen wil de ballaten stui
teren en het kriit laten opstui

ven. Te beginnen met een 
kwestie die dwars door portii
grenzen heenloopt: is arbeid 
nog wel het centrale begrip 

voor linkse politiek? 

DE 
GLIJDENDE 

SCHAAL 
VAN LINKS 

Henk Kriinen 
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Het was tot voor kort met het sorialisme 
net als met het kapitalisme. Ook al had je 
het in soorten en maten, je kon er voor of 
tegen zijn. Dezer dagen is het allemaal niet 
zo duidelijk meer. Socialisten in Oost en 
West hebben de zonnige kanten van het ka
pitalisme ontdekt en breken zich tegelijker
tijd het hoofd over de levensvatbaarheid 
van hun hoogsteigen socialisme. 
De nog niet zo lang geleden bestaande 
euforie over een op handen zijnde linkse 
coalitievorming in Nederland is wegge
spoeld. De kloof tussen PvdA en de rest 
van links lijkt groter dan-ie de laatste twee 
decennia is geweest. En degenen die deze 
verwijdering primair op het conto van de 
economische crisis, de ermee gepaard 
gaande politiek-culturele omwenteling en 
de verrechtsing van de sociaal-democratie 
schrijven, blinken bepaald niet uit in zel
freflectie. 

Zoeken en niet vinden 

Verwarring en onzekerheid - dat lijken de 
karakteristieken die momenteel voor de 
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hele linkse beweging in ons land opgaan, 
voor de Partij van de Arbeid net zo goed 
als voor klein-links. Sommigen draaien 
oorzaak en gevolg om en zien in deze op
pervlakteverschijnselen de verklaring. 
Links zou zichzelfkapot maken. 
De werkelijkheid is dat de paraplu van het 
socialisme is lekgeslagen, en niet zo'n klein 
beetje ook. Men gelooft niet meer zo in het 
oplossend vermogen van het socialisme, 
van politieke doctrines in het algemeen 
misschien. Voor het eerst in de geschiede
nis van de socialistische (c.q. linkse) bewe
ging staat de houdbaarheid van het socia
lisme ter discussie. Socialisten zelf zijn aan 
het twijfelen geslagen over de legitimatie
kracht van hun eigen ideologie en princi
pes. Wie meent dat volstaan kan worden 
met een debat over welk soort socialisme 
nastrevenswaardig is, loopt achter de feiten 
aan. Men kan - de socialistische geschiede
nis getrouw - aan excommunicatie doen, 
en bijvoorbeeld iemand als Pau/ Kalma-de 
adjunct-directeur van de Wiardi Beek
man-stichting, die het waagde een boek te 
schrijven onder de titel Het socialisme op 
sterk water- meesmuilend in de ban doen. 
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De socialisten die dat doen, verdonkere
manen hun eigen zwaktes en onvolko
menheden. 
Links zit midden in de zoektocht naar 
nieuwe politieke concepties. Voor die con
cepties bestaan geen algemeen geaccep
teerde namen, nog niet, hoewel de krakke
mikkige neologismen je om de oren vlie
gen. Om het nog treuriger te maken: de 
zoektocht werkt zeker niet verenigend, 
hoewel het groeiende pragmatisme in de 
klein-linkse partijen deze bewering lijkt te 
weerspreken. Misschien wint het gezonde 
verstand en komen een gemeenschappelij
ke lijst en fractie in het verschiet. Maar dit 
pragmatisme wordt hoofdzakelijk gevoed 
door electorale realiteitszin en niet door 
ideologische eensgezindheid. 
Degenen die verdergaande politieke sa
menwerking tussen PPR, PSP en CPN 
verbinden aan 'inhoudelijke verbreding en 
verdieping' hebben op gelijk. Of zij 
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ook gelijk hebben dit als absolute voor
waarde voor een gemeenschappelijke lijst 
te stellen, is een andere zaak. Samenwer
king - bijna op wat voor manier dan ook -
lijkt een kwestie van elementair lijfsbe
houd. Daar komt bij dat de voorstanders 
van verdergaande vormen van samenwer
king erop gokken dat een gemeenschappe
lijk electoraal succes dynamiek aan het 
noodzakelijk geachte ideologische ver
nieuwingsproces geeft. 
Zelfinjectie lijkt in de huidige malaise niet 
genoeg zoden aan de dijk te zetten, al was 
het alleen maar omdat geen van de drie 
partijen een bruikbare vorm van intellectu
elenpolitiek tot ontwikkeling heeft weten 
te brengen. De 'politici' domineren. Werk
stukken als Socialisme zonder illusies kun
nen best een hoge interne gebruikswaarde 
hebben en de PPR kan zich met haar 
Groen Licht wellicht zelfbewust profileren, 
maar de vraag is of beide discussiestukken 
onder (potentieel) partijkader grote golven 
van enthousiasme teweeg zullen brengen, 
laat staan de politieke eensgezindheid in 
klein-links bevorderen. De CPN sukkelt er 
wat achteraan. Sinds het Partijprogram uit 
1984 heeft deze partij geen substantiële bij
drage meer geleverd aan de socialisme
discussie, of het zouden de autobiogra
fische en politieke notities van !na Brouwer 
moeten zijn. 
Betrokkenen die zichzelf recht in de ogen 
kijken, weten dat electorale samenwerking 
de coru:eptuele verwarring en de onderlig
gende politieke meningsverschillen niet 
opheft. Klein-links lijkt hiermee bij vol be
wustzijn een contradictie in het leven te 
roepen. Is de logica daarachter dat deze 
contradictie onontkoombaar is? 
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Verloren vertrouwen 

Veel oplossingen die momenteel in kringen 
van de linkse partijen de ronde doen, dra
gen - voorzichtig gezegd - teveel het stem
pel van de problemen waaraan ze juist een 
einde willen maken. Een door velen aanbe
volen recept is de sanering van de politieke 
cultuur, meestal cutminerend in een plei
dooi voor vernieuwing van de partijcul
tuur. Zo moet volgens Wim de Boer, voor
zitter van de Regenboog, erkend worden 
dat 'de huidige structuur en werkwijze van 
politieke partijen voor creatieve en op ver
andering gerichte mensen geen goed voer
tuig meer is.' Hij zoekt de oplossing in 'los
sere organisatievormen', 'netwerken van 
per interesseveld geïnteresseerden', 'ver
gaande professionalisering', vervanging 
van allerlei partijvergaderingen en -struc
turen door 'ad-hoc werkgroepen', 'binding 
door het produkt' in plaats van door het 
'wij-gevoel', een service- en klantgerichte 
aanpak en 'steunfracties' voor in parle
mentaire organen gekozen partijleden. De
ze niet alledaagse combinatie van modern 
management-achtig denken en politiek 
idealisme prikkelt zeker de verbeelding en 
kan - mits goed uitgevoerd - partijcultuur 
nieuw leven inblazen. Maar er rijzen toch 
ook fikse vragen. Onder welke condities 
kunnen zieltogende partijtjes überhaupt 
gevitaliseerd worden? Is een goedwillende 
en zelfbewuste leidersgroep voldoende? 
Ligt de oorzaak niet méér in het feit dat 
mensen sowieso het vertrouwen in de par
tijpolitieke maakbaarheid van de samenle
ving verloren hebben? Kuypers en Mak 
zien zelfs twee planeten, die van de politiek 
en de straat, en het merkwaardige is dat die 
elk hun eigen verhaal over de politiek heb
ben. Vroeger was er nog een zekere mate 
van overlap tussen deze twee verhalen, 
maar omdat de politiek niets meer oplost 
en ook niet meer een collectieve moraal 
biedt waarin mensen kunnen geloven, laat 
men de 'republiek van de politiek' terzijde 
liggen. 
Waarom zouden linkse partijen zich wel 
aan deze politiek-morele lethargie kunnen 
onttrekken? Dit is niet zo flauw als het 
klinkt want vrijwel elke politiek beschou
wing ter linkerzijde slaat deze toon aan. 
Eén voorbeeld. !na Brouwer legt op ge
durfde wijze een verband tussen het verlies 
van twee-derde van de aanhang van klein
links bij de laatste Kamerverkiezingen en 
het emancipatieproces onder de Neder
landse bevolking. 'Emancipatie betekende 
nu ook emancipatie van de staat, van de 
politiekepartij en van de vakbeweging.( ... ) 
Als emancipatie zich ook op deze wijze 
gaat vertalen, dan betekent dat niet alleen 
minder staat, het betekent ook minder po
litieke partij.' Dat is niet mis, een verkie
zingsnederlaag zien als een vorm van 
emancipatie van de kiezer. 

Demoraai 

Een tweede oplossing ligt in wat in steen
kolen-Nederlands het moraliseren van de 
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linkse ideologie kan worden genoemd. In 
zijn boek De labyrintische staat zegt Stuur
man: 'Ten opzichte van de politiek is de 
moraal een archimedisch punt', om vervol
gens toch houvast te zoeken in een moreel 
principe: de mensenrechten. In het artikel 
Marxisme en het pleidooi voor de moraal 
zoekt Norman Geras het in het gelijkheids
beginsel: ' ... een rechtvaardige en egalitaire 
sociale orde, in een woord, socialisme .. .', 
maar Nauta en Koenis brengen daar tegen 
in: 'De waarden waar socialisten van blij
ken uit te gaan, blijken minder exclusief 
dan velen misschien zouden willen.' Socia
listen zouden zich moeten realiseren dat er 
een spanning zit tussen het vrijheids- en 
het gelijkheidsbeginsel. In Marxisme en 
ethiek zet Henk van Luijk uiteen dat 'so
ciale ethiek' gebaseerd moet worden op 
'socialiteit en solidariteit'. Best nuttig als 
opening van een links politiek-filosofisch 
debat, maar de hamvraag is toch wat zo'n 
Aufklärung voor waarde heeft in het dool
hof van de moderne politiek. 
In de lijn van haar libertaire traditie zoekt 
de PPR het in de utopie. In de 'utopische 
politiek' wel te verstaan, want men wil niet 
beticht worden van 'hemelfietserij'. 'Op 
het snijvlak van individualisering en soli
dariteit moet links een nieuwe utopie aan
dragen,' schrijft Bram van Ojik. In Groen 
Licht wordt uitgelegd welke de drie sleutel
begrippen zijn voor de PPR-utopie: 'Di
versiteit. Dit begrip staat voor zelfbeheer, 
pluriformiteit en gepaste schaal. Even
wicht. Vertikale en horizontale machts
spreiding is de uitwerking van evenwicht. 
( ... ) Samenhang. Met samenhang verwij
zen we naar sociale kohesie. ( ... )'Ook hier 
geldt: leuk hoor, maar de problemen zitten 
'min de toepassing. Iets wat eigenlijk met 
zoveel woorden wordt toegegeven: ' ... waar 
het zwaartepunt op een bepaald terrein 
moet liggen is een vraag van effektiviteit en 
doelmatigheid.' De veronderstelde relatie 
tussen utopie en pragmatische politiek 
lijkt nogal willekeurig en op veel punten 
onberedeneerd. Toch doet men een cohe
rente poging de gepostuleerde principes in 
een overzichtelijk politiek program om te 
zetten, wat op zich al een verademing is als 
je het vergelijkt met andere politiek-filo
sofische combattanten. 

De markt 

Een derde richting waarin gepoogd wordt 
het linkse leed op te lossen is de zoektocht 
naar een pragmatisch socialisme. Op vele 
manieren probeert men zich te ontdoen 
van de loden last der orthodoxie. In het Be
ginselprogramma van de CPN, dat op dit 
punt overigens sterke gelijkenis vertoont 
met het nog steeds in functie zijnde Begin
selprogramma van de PvdA, wordt gezocht 
naar een nieuwe relatie tussen democratie, 
maatschappelijke sturing en markt. Wat 
nieuw is aan de discussie van de laatste 
twee jaar is de toenemende waardering van 
socialisten voor het functioneren van de 
markt. Men lijkt bezig aan een gigantische 
inhaalmanoevre die, hoewel soms griezelig 
aandoend, wel nodig lijkt. Het meest ver
bazingwekkend is de tournure van de PSP, 
tot voor kort toch een partij waarin de 'zui-
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verheid van het socialisme' hoogtij vierde. 
In Socialisme zonder illusies staat onom
wonden: 'Het gaat echter niet aan om elke 
vorm van marktmechanisme bij voorbaat 
te veroordelen als 'kapitalistisch'. Het is op 
zich geen socialistische waarde om vrij ge
legde kontakten tussen producenten on
derling of tussen producenten en kon
sumenten te willen onderdrukken.' De 
ontwikkeling in de PSP is zeker exempla
risch voor een kentering in het socialistisch 
denken, maar is het méér dan het afwerpen 
van een taboe? Van een volwaardige en 
open gedachtenwisseling over de dilem
ma's en de keuzeproblemen waarvoor men 
komt te staan als men democratie, sturing 
en markt met elkaar wil verbinden, is tot 
nu toe nog geen sprake. 

Relatie op afstand 

Dwars door de partijen heen lijkt zich een 
politiek-ideologische controverse te ont
wikkelen die zich niet stoort aan ver
trouwde krijtlijnen, maar die wel haar 
oorsprong vindt in bestaande culturele en 
politieke tradities die ieder hun eigen spo
ren nalaten en hun eigen accenten leggen. 
Scheidend principe is hoe men aankijkt 
tegen de bestaande arbeidsverhoudingen. 
Moeten ze tot uitgangspunt van maat
schappelijke verandering genomen wor
den, en welke maatschappelijke strategie 
verbindt men daaraan, of moet het doel 
een nieuw bestel zijn waar arbeid en inko
men een relatie op afstand aangaan en 
waarin tijd en de invulling daarvan cen
traal staan? Het gaat erom hoe en op wel
ke manier 'het circuit van de betaalde 
arbeid' een vormgevend principe in een 
andere maatschappelijke orde moet zijn. 
De 'critici van de arbeidsmaatschappij' 
zijn in alle vier de partijen te vinden, het 
meest in de PPR, het minst in de CPN. 
Niet 'arbeid' is voor hen het vormgevende 
principe in de moderne maatschappij 
maar 'tijd'. Voor een selecte groep full 
time-werkende salaristrekkers gaat het ge
bruikelijke verband tussen arbeid en vrije 
tijd nog op. Vele groepen echter zijn van 
het 'dominante arbeidsvertoog' geheel of 
gedeeltelijk uitgesloten. Bovendien is een 
heel scala van culturele gedragingen en 
verlangens ontstaan dat het vertrouw
de arbeidsbestel tot een achterhaald ver
schijnsel maakt. 
In deze eeuw is de arbeidstijd successieve
lijk maar drastisch teruggelopen. Arbeid 
is nu één van de manieren van leven ge
worden, en niet eens altijd een van de aan
trekkelijkste, zo wordt gezegd. In het voet
spoor van al deze ontwikkelingen, luidt de 
opinie, is een soort diversificatie van poli
tieke strijdpunten en -terreinen gegroeid 
die de arbeid haar leidende positie in de 
hiërarchie heeft ontnomen. 
Niet zozeer het calvinistische of kapita
listische arbeidsethos vormt het doelwit 
van de critici om alvast een vooroordeel 
weg te nemen. Bewust hebben zij de zwe
verigheid van zich afgeschud. Hun argu
mentatie is naast sociaal en cultureel 
vooral ook economisch gefundeerd, wat 
de kritiek en de voorstellen gedegener 
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maakt en minder vatbaar voor al te mak
kelijke kritiek. De opstellers van het dis
cussiestuk Een nieuw decor, vooral be
staande uit leden van PPR en PSP die het 
in hun partijen wel voor gezien houden, 
uiten zich- sprekend over de economische 
effecten van een basisinkomen - zeer ge
prononceerd: 'Het netto-arbeidsloon per 
uur zal dalen, want het arbeidsinkomen 
heeft slechts een aanvullend karakter. 
Voor de overheid kan dit een aardige 
kostenbesparing zijn. Het salaris van 
ambtenaren kan met het bedrag van het 
basisinkomen gekort worden. Is er een be
tere manier om 'inverdieneffecten' te be
reiken? Het bedrijfsleven zal op de voet 
volgen. Zeer positief is de stimulans op 
arbeidstijdverkorting die van het basisin
komen uitgaat. De werkgevers kunnen de 
arbeid op uurbasis financieellager hono
reren. De bemoeienis van de overheid met 
het privéleven van de burgers zal zeer be
scheiden zijn. Dit geldt ook voor haar rol 
in het sociaal-economisch verkeer.' 
Het attractieve van deze politieke concep
tie is niet alleen de economische legitima
tie die aan de eigen voorstellen gegeven 
wordt, maar vooral ook de overtuigende 
link die gelegd wordt tussen nieuwerwetse 
sociale ontwikkelingen, de individualise
ring, het modernistisch levensgevoel, ge
rechtvaardigde aversie tegen nodeloze 
overheidsbemoeienis en de vorm van de 
huidige verzorgingsstaat. Daarmee be
schikken zij over een betrekkelijk con
sistente visie op de inrichting van staat en 
maatschappij, die alleen al daarom in het 
voordeel is. 

Klassiek 

Toch blijven velen in essentie vasthouden 
aan de traditionele 'rechtsorde van de ar
beid' zoals Paul Ka/ma dat noemt. Hij 
verwoordt op scherpe wijze het geschil
punt: 'Arbeids- en inkomensconflicten 
mogen aan kracht hebben ingeboet, zoals 
betaalde arbeid een minder sterk stempel 
op het leven van mensen drukt, maar dat 
wil nog niet zeggen dat ze aan politiek ge
wicht verliezen.' Hij acht het dan ook zeer 
onwaarschijnlijk 'dat het arbeidsvraag
stuk tot één van de vele gereduceerd zal 
worden.' Het fanatisme waarmee hij zich 
(onder gelijktijdige afzwering van 'het so
cialisme') keert tegen 'de critici van de ar
beidsmaatschappij' doet vermoeden dat 
in zijn partij een niet onbelangrijke on
derstroom van dergelijke opvattingen 
bestaat. En dat is ook zo. Op PvdA-con
gressen manifesteert zich de laatste jaren 
een belangrijke minderheid van veertig 
procent voorstanders van een basisinko
men. In Schuivende Panelen wordt niet 
voor niets ruim aandacht aan dit onder
werp besteed. 'Het arbeidsloos basisinko
men zal dan ook, zo vreest de commissie, 
niet tot een spreiding van macht leiden, 
maar juist tot een concentratie ervan bij 
diegenen die niet 'afzien' van het verrich
ten van betaalde arbeid.' 
Interessant is dat er bij de PvdA een zelfde 
type indeling te vinden is als bij de klein
linkse partijen. Natuurlijk zijn er grote 
verschillen tussen de PvdA en socialisten 
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in de partijen links van de PvdA, bijvoor
beeld over de vraag of een verregaande 
hervormingspolitiek nodig is of dat er 
gestreefd moet worden naar een 'nieuw 
maatschappelijk compromis', maar er 
worden dezelfde typen accenten gelegd. 
De moeite die bijvoorbeeld de CPN met 
het basisinkomen heeft, komt uit dezelfde 
motieven voort als die van Ka/ma. Men is 
beducht voor 'een sterke centralisatie en 
verstatelijking van de inkomenspolitiek', 
waardoor het juist moeilijker wordt 'je le
vensomstandigheden zelf te beïnvloeden'. 
Paul Ka/ma continueert deze 'klassieke 
redenering' door de 'centraliteit van de ar
beid' in verband te brengen met de mate 
van 'politiseerbaarheid' van maatschap
pelijke kwesties. Sociaal-economische 
vraagstukken zijn handig uit te drukken 
in kwantificeerbare grootheden als 'werk' 
en 'inkomen' en daardoor in het politieke 
circuit makkelijker onderhandelbaar. 
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Ook hebben ze het voordeel dat ze zich 
veelal in 'de semi-publieke sfeer' afspelen. 
De argumentatie van de PSP ligt in dezelf
de lijn: 'Het is onjuist om te stellen dat het 
beschikbaar zijn van betaald werk niet 
langer haalbaar of wenselijk is. ( ... ) Wij 
verwachten niet dat brede maatschappe
lijke steun voor een basisinkomen te ver
krijgen is.' En: 'Zolang er grote werkloos
heid heerst zal een basisinkomen het recht 
op betaald werk uithollen en vrouwen in 
hun traditionele rol bevestigen.' 

Criteria 

Maar hoewel het in linkse kringen bon ton 
is geworden om de individualisering te 
omhelzen, hebben ze er de grootste moei
te mee consequent het 'individualise
ringscriterium' toe te passen en het door 
te trekken tot in alle uithoeken van - bij
voorbeeld - het stelsel van sociale ze
kerheid. 
Kalma's stellingname laat aan duidelijk
heid niets te wensen over. De solidariteit 
tussen werkenden en niet-werkenden, 
voor hem de basis van de verzor
gingsstaat, moet kost wat kost beschermd 
worden. Hij is bang dat de 'geringe af
stand tussen loon en uitkering' op den 
duur de bodem onder deze solidariteit 
wegslaat. Een grotere inkomensdifferen
tiatie-zonder dat dit noodzakelijk tot een 
daling van de uitkering hoeft te leiden - is 
nodig om de verzorgingsstaat overeind te 
houden. Vele socialisten in en buiten de 
PvdA zullen het met zijn uitgangspunten 
eens zijn, hoeveel moeite men ook heeft 
met de 'concessies' die hij wil doen. 
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De voorstanders van volledige en onvoor
waardelijke individualisering zullen het 
soort halfslachtigheid, dat bijvoorbeeld 
'Schuivende Panelen' vertoont, ironisch 
gadeslaan en zeggen dat de bureaucrati
sche prijs die voor zo'n sociaal zeker
heidsstelsel betaald moet worden veel te 
hoog is. En ook dat het dan nog steeds 
niet gedaan is met de ridicule controle op 
de dagelijkse handel en wandel van men
sen. Waarom niet gewoon de arbeids
plicht opheffen? Dat maakt alles veel 
doorzichtiger en goedkoper. Daar komt 
bij dat een basisinkomen de positie van 
werknemers verbetert en daarmee de 
'kwaliteit van de arbeid'. Mensen worden 
financieel minder afhankelijk van hun 
werkgever, er kan soepeler tussen betaald 
en 'onbetaald' werk gekozen worden en 
het zelfstandig ondernemerschap wordt 
er op de koop toe ook nog mee gesti
muleerd. 

De burgers lopen tegenwoordig steeds va
ker met een grote boog om de staat heen. 
'De geloofwaardigheid van de politiek,' 
zo stelt Groen Licht bits vast, 'kan alleen 
worden hersteld als duidelijk is dat de po
litiek zich best terughoudend wil op
stellen.' 
We zien dat hier twee heel verschillende 
criteria voor 'maatschappelijke accepta
tie' worden aangelegd. Volgens degenen 
die de grondtrekken van de huidige ver
zorgingsstaat verdedigen, hangt de loyali
teit van mensen eerst en vooral af van de 
band tussen arbeidsinkomen en uitke
ringshoogte én van de arbeidsplicht. De 
anderen menen dat de acceptatie van 
mensen vooral gebaseerd is op een beeld 
van een overheid 'die maat weet te hou
den' en toch sociale rechtvaardigheid weet 
te stichten. Een ingewikkelde contro
verse ... 

Nieuwe dynamiek 

Of een patstelling? Iedereen is het er wel 
over eens dat de aandacht van 'uitbrei
ding' van de sociale (grond)rechten naar 
'beheer' kan verschuiven. Maar de grote 
vraag is hoe deze grotere doelmatigheid te 
bereiken valt. De CPN, een meerderheid 
in de PSP en de PvdA gaan in essentie 
toch uit van een democratisering van de 
verzorgingsstaat en van een individualise
ring van de arrangementen die deze te 
bieden heeft. Zij zien kortom een sterke 
correlatie tussen 'democratie' en 'doelma
tigheid'. 
In het document Socialisme 2000, van een 
werkgroep die een tegenwicht wil bieden 
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aan het oprukkende sociaal-liberale den
ken in de PvdA, wordt hetzelfde recept 
opgediend: 'De kwaliteit van de sociale 
voorzieningen wordt vaak belemmerd 
door te veel bureaucratie. In vernieuwde 
collectieve voorzieningen zouden zelf
bestuur en zelfbeheer een veel grotere 
plaats kunnen innemen. ( ... )Dit betekent 
dat bij vernieuwing van de sociale voor
zieningen opnieuw de vraag naar de de
mocratische organisatie ervan aan de orde 
moet komen, omdat daarin de garantie 
kan liggen voor een gelijke toegang tot de 
voorzieningen en voor een maatschappe
lijk verantwoord gebruik ervan. Een uit
gebreid stelsel van representatieve en di
recte sociale democratie is daarvoor 
nodig.' 
Dit komt heel dicht in de buurt bij het be
ginselprogram van de CPN waar wordt 
gesproken over 'democratisering en de
centralisatie van de organisatie, het be
heer en de uitvoering van voorzieningen'. 
'In een democratische organisatie en be
heersstructuur dient naast de medezeg
genschap van het personeel, de invloed 
van gebruikers en cliënten te worden ge
waarborgd.' 
Of een en ander wérkelijk een oplossing 
is, valt nog te bezien. Door verplaatsing 
van beslissingsbevoegdheid, wat 'demo
cratisering' toch is, komt niet automa
tisch een doelmatiger systeem tot stand. 
Wat te denken van permanente gevechten 
tussen verschillende belanghebbenden in 
een decentrale verzorgingsstaat over de 
inhoud van gewenste 'verzorgingsarran
gementen'? Van de besluiteloosheid, on
gelijkheid en stuurloosheid die daarvan 
het gevolg kunnen zijn? Of moet er dan 
toch weer centraal gepland worden? Maar 
in welke mate en door wie of wat? 
Ka/ma neemt hierin een ander standpunt 
in, dat alleszins de moeite waard is. Hij 
pleit voor de uitbreiding van de democra
tische rechten van burgers. 'De nadruk zal 
daarbij niet zozeer liggen op participatie 
('van alle geledingen op alle niveaus'), 
maar op de controleerbaarheid van beslis
singen.' Hij wil 'betrokkenen de moge
lijkheid geven om, indien nodig (cursive
ring, HK), in het menings- en besluitvor
mingsproces te interveniëren.' Het gaat 
hem om 'procedures die de uitoefening 
van die rechten helpen garanderen.' Niet 
zo 'democratisch' waarschijnlijk, maar 
misschien een tikkeltje 'doelmatiger' en 
waarom niet net zo 'rechtvaardig'? 
De 'critici van de arbeidsmaatschappij' 
leggen meer de nadruk op het tot stand 
brengen van een nieuwe dynamiek tussen 
'democratie' en 'markt: Zij willen een 
verschuiving van de 'macht' van de staat 
naar de maatschappij. Het gaat hen om 
democratisch zelfbeheer en zelfregule
rend vermogen van de maatschappij ge
combineerd met een sociale minimum
taak voor de overheid. De overheid moet 
'een vloer in de zorg' leggen onder gelijk
tijdige garantie van een minimuminko
men voor alle volwassen Nederlanders: 
basisinkomen én basisvoorzieningen. 
Groen Licht stelt: 'Een uitgangspunt zou 
kunnen zijn dat als mensen iets zelf niet 
in de hand hebben, dan hoort het in het 
basispakket.' En over de 'beheerskant' 
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wordt opgemerkt: 'De overheid garan
deert deze voorzieningen. ( ... ) Dat hoeft 
niet te betekenen dat de overheid ook in de 
uitvoerende sfeer betrokken is bij al die 
voorzieningen.' 

Hoe een weg te vinden in het moderne 
doolhof van staat en maatschappij? De 
tijd van absolute keuzes voor meer of 
minder staat is voorbij, als die tijd ooit al 
bestaan heeft. In zijn artikel Het socialis
me in het niemandsland in de bundel Een 
toekomst voor het socialisme? brengt 
Dick Pels het huidige politieke spannings
veld van links op behartenswaardige wijze 
onder woorden: 'Enerzijds moeten we be
reid zijn een bepaalde mate van staat
maatschappij 'contradictie' te tolereren 
(dus economische openheid, dus 'oncon
troleerbaar', van maatschappelijke krach
ten en belangen) als een van de institu
tionele voorwaarden van economische 
voorspoed en politieke democratie; maar 
anderzijds moeten we oppassen om alle 
bestaande of denkbare vormen van fusie 
tussen staat en maatschappij af te schrij
ven als evenzovele vormen van 'confusie'.' 
Zouden de twee geschetste politiek-ideo
logische stromingen aan dit advies wat 
hebben? Logisch en ideologisch- zo komt 
mij voor - hebben we van doen met een 
onoverbrugbare tegenstelling. Twee zielen 
in een borst die met elkaar om de voor
rang strijden. Dat moet ten koste gaan 
van het door beide stromingen zo harts
tochtelijk nagestreefde nieuwe elan. Of 
niet? 

Henk Krijnen is redacteur van DE 
HELLING. 
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Wie iets te weten wil komen over wat je 
zou kunnen noemen politieke socia
lisatie, hoeft zich niet per se de hersens 
te pijnigen met sociologische of politi
cologische verhandelingen. Ook ro
mans met een hoge bedleesbaarheid 
kunnen daar iets over te vertellen heb
ben. Onlangs zijn twee van zulke ro
mans verschenen, één van een man en 
één van een vrouw. 
De achterflap van de eerste vermeldt: 
'Erik, de hoofdpersoon van Leo Geerts' 
nieuwe roman Een held die armoe 
zaait groeit tijdens de Tweede Wereld
oorlog op in een dorpje aan de Schelde. 
( ... )Tijdens zijnkostschooljaren en stu
die, en later, als hij door zijn politieke 
engagement verzeild raakt in de socia
listische en anarchistische kringen van 
Antwerpen, blijven zijn jeugdervarin
gen hem parten spelen. ( ... ) (Geerts 
stelt) het probleem aan de orde in hoe
verre iemand het produkt is van zijn 
verleden en waar dit hem als individu 
plaatst in conflicten tussen autoriteit 
en vrijheid.' 
Het andere boek is van Renate Dorre
stein: 'Het perpetuum mobile van de 
liefde is een autobiografisch relaas over 
twee zusters die allebei schrijfster wil
den worden, totdat de jongste een einde 
aan haar leven maakte. ( ... )Het is tevens 
een speurtocht naar wat het betekent 
een vrouw te zijn in een wereld waarin 
dochters worden opgevoed tot hoed
sters, voedsters en diensters, en de lief
de nog steeds de belangrijkste levens
vervulling van vrouwen wordt geacht.' 

Familielid 

Beide romans gaan dus over politieke 
betrokkenheid en in beide speelt een 
naast familielid een sleutelrol. Bij 
Geerts is dat de vader, die alleen ná de 
oorlog, in zijn eigen verhalen een 'ver
zetsheld' is. En passant, tijdens een 
geintje met een pistool doodt hij per 
ongeluk zijn vrouw: 'Als dit geladen 
was, vrouwtje, dan was je nu dood.' Een 
onhandige kluns dus die graag groot 
wil zijn. Verder is daar de broer van Er
ik, Grote Primus, aan wie Erik zich 
moet spiegelen en die hem inwijdt in 
de geheimen van de seksualiteit. Grote 
Primus wordt na wat vallen en opstaan 
-dat hoort bij het opklimmen vanuit de 
arbeidersklasse (in 3lfz pagina afge
werkt) -later echt groot, een psychiater. 
Bij Dorrestein gaat het om haar jongere 
zusje dat op twintigjarige leeftijd van 
een flat is gesprongen. Het leven van 
het zusje bestond uit pogingen greep te 
krijgen op haar lichaamsomvang, eten 
en dagindeling, schrijnend weergege
ven in de planning van minuut tot mi
nuut in een kasboek: 'Wakker worden. 
Meteen benen over de rand van het bed. 

D E H 

JAARGANG 2- NUMMER 1 -VOORJAAR 1989 

DELDEN Niet roken. Opstaan. Ochtendjas pak
ken. Niet proberen of ceintuur gaatje 
strakker kan dan gisteren. Badkamer: 
niet op de weegschaal gaan staan. Dou
chen. Tanden poetsen.' Enzovoorts, ze
ven dagen per week: lijsten met te lezen 
boeken, geplande tijd om na te denken 
over wat ze zelf wil, lijsten van genut
tigde eetwaren inclusief aantal calo
rieën, beloningssystemen (uitkotsen en 
laxeren mag, maar niet vaker dan X
maal per dag; chocola mee naar bed 
mag, mits een halve dag zonder eetaan
val). En later vastgestelde tijden voor 
hongeren, zichzelf pijndoen ('Het van 
de trap gooien' of 'gezicht verminken'), 
een week niet slapen, een week niet 
eten- tot ze springt. 

DIENIKS 

Jeugdervaringen als 
eliehee of therapie 

Twee boeken, twee familiedrama's, 
twee soorten politieke berokkenheid. 
Laat ik voorop stellen dat ik op meerde
re punten bevooroordeeld ben. Ten eer
ste lijkt Dorresteins politieke betrok
kenheid meer op die van mij en ten 
tweede houd ik al bij voorbaat niet van 
het uitmelken van jeugdervaringen die 
bij mannen strijk en zet gaan over de be
vangenheid met het piemeltje. Geerts 
jeugdverhalen ontkomen niet aan dat 
clichee. Aan de andere kant vreesde ik 
het ergste voor het boek van Dorrestein 
toen ik vernam dat ze hierin een onver
dund autobiografisch gegeven uitwerkt 
- de zelfmoord van haar zusje. Zulke 
boeken leveren in de regel wellicht goe
de therapie op maar slechte literatuur. 
Zo niet bij Dorrestein (al is voor haar te 
hopen dat de redenering andersom niet 
opgaat). 
Dat het boek meer wordt dan alleen een 
persoonlijke verwerking heeft te maken 
met de structuur van Dorresteins 'me
moires' zoals ze het zelf noemt. Geen 
chronologische beschrijving van de 
lotgevallen van beide zusters, maar 
schijnbaar associatief: dan weer zit 
Dorrestein achter haar bureau om 'af te 
dalen in de krochten van haar ziel', dan 

EN 

ZAAIEN 
weer ziet zij haar gekgeworden buur
vrouw Lydia dansen op straat en herin
nert zij zich hun vroegere discussies 
over de dienstbaarheid van vrouwen, 
dan weer beschrijft zij hoe haar zusje 
probeert greep te krijgen op haar leven 
en dagindeling, dan weer vertelt zij de 
geschiedenis van de blikafwendende 
lelijke Godielieve Ochtendster die na 
een operatie plastic-mooi wordt en in 
handen valt van feministen die de 
vrouwelijke waarden ophemelen, et
cetera. 

Een goeie vrouw is een 
vrouw zonder hoofd 

Dorresteins associaties worden stevig 
bij elkaar gehouden door de thematiek 
van 'het perpetuum mobile van de lief
de' en 'de vrouw zonder hoofd'. De lot
gevallen van de liefde betreffen die van 
haar buurvrouw Lydia (die een min
naar heeft die het alleen kan met een 
vrouw zonder hoofd - een handdoek 
erover dus) en Gadelieve Ochtendster 
(eerst te lelijk voor de liefde, maar na 
een gedwongen operatie van haar 
werkgever openbaar bezit vanwege het 
mooie hoofd- uit met de rust). 
De thematiek van de vrouw zonder 
hoofd is onlosmakelijk verbonden met 
de 'lie-hiefde'. Enerzijds gaat het om de 
de inhoud van het hoofd van vrouwen. 
Die moet onzichtbaar blijven of maar 
helemaal afgeschaft moet worden. 
Buurvrouw Lydia wordt dan ook uit
eindelijk stapelgek. Anderzijds gaat 
het om de obsessie met de buitenkant 
van het hoofd van vrouwen: het leven 
van Gadelieve Ochtendster wordt eerst 
bepaald door haar lelijkheid en dan 
door haar mooiheid. Het zusje kan de 
eisen aan het hoofd en het lichaam niet 
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meer aan elkaar vastknopen terwijl 
Dorrestein zelf haar hoofd probeert te 
bewaren- ook in de liefde, slechts zijde
lings duiken er in het leven van deze 
'mannenhaatser' een paar buitenland
se ver loofdes op. Maar het hoofd koel 
houden kost moeite; het klassieke 
schuldgevoel over haar zusje blijft 
rondspoken. Uiteindelijk komt Dor
restein tot de conclusie dat het de we
reld is die vrouwen tot dit soort stappen 
brengt, en dat wil men het hoofd niet 
verliezen of vernietigen er niets anders 
overblijft dan woede, aanklacht en ver
zet. Op zich is dat niet zo'n verrassende 
ontknoping, maar in de constructie van 
het boek wel zeer overtuigend. 

Slappeheld 

Heel anders is de structuur en samen
hang bij Geerts. De structuur is chrono
logisch: de jeugd van Erik, overstro
mingen in het dorp, ontdekking van 
seks, het ongeluk met het pistool, kost
schooljaren, een avontuur in Oosten
rijk bij de Oostpriesterhulp voor de 
opvang vanvluchtelingen uit het Oost
blok. Uiteindelijk is Erik, eeuwige 
tweede achter zijn broer, leraar Neder
lands en bezoekt hij vakbondsvergade
ringen om 'ergens bij te horen'. Hij raakt 
op een onbegrijpelijke manier betrok
ken bij een zeer onduidelijke terroristi
sche aanslag, maar ook daar is hij niet 
bij machte de dingen naar zijn hand te 
zetten en blijft hij, net als zijn vader, 
een 'held die armoe zaait'. In de laatste 
hoofdstukken is het perspectief niet 
meer vanuit een verteller die vooral in 
het hoofd van Erik kan kijken - de lezer 
krijgt de gebeurtenissen beurtelings 
voorgespiegeld via de blik van een 
schreeuwerige vakhondsman en een 
schoolleerling van Erik. 
Met enige goede wil is er nog wel een 
samenhang in te ontdekken, maar het 
thema is beperkt tot iets in de trant van 
'alles van vroeger blijft terugkomen of 
een rol spelen'. Niets komen we te we
ten over waarom dat eigenlijk zo is, ner
gens is er een conflict over het al dan 
niet waar zijn van dat thema, persona
ges zoeken geen verschillende oplos
singen, iedereen zit kennelijk gevan
gen in het eigen 'vroeger'. Volgens de 
flaptekst stelt Geerts 'het probleem aan 
de orde in hoeverre iemand het produkt 
is van zijn verleden' - maar hij stelt het 
niet aan de orde; hij stelt gewoon dat 
het zo is. 
Evenmin wordt duidelijk hoe Eriks 
linkse politieke betrokkenheid tot 
stand komt. Ongetwijfeld heeft dat iets 
te maken met de ideologie van zijn va
der, die samen te vatten is met 'kleine 
man blijft altijd kleine man', maar er is 
meer voor nodig om een romanperso
nage in beweging te zetten, minstens 
enig conflict rond dat principe. Het 
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probleem voor Erik is kennelijk dat hij 
een grote man moet worden, maar tege
lijkertijd blijkt hij daar geen grote am
bitie in te hebben. Er gebeurt van alles 
rond Erik en toch lijkt het alsof er niks 
gebeurt in het boek- en dat komt omdat 
er niks gebeurt met Erik en hij zelf ook 
niks doet. 

Aanpassen, gek 
worden of zelfmoord 
plegen 
De personages van Dorrestein doen in 
elk geval iets, ze staan voor iets, ook al 
gaan ze eraan ten onder. De opties voor 
de vrouwen bestaan uit: aanpassing, 
gekworden of het lichaam vernietigen. 
De aanpassing kan de gedaante aanne
men van het non worden van een ande
re zus van Dorrestein of de aardigheid 
en gedienstigheid van Lydia voor ze 
gek werd. Maar ook de 'Johanna's'- de 
feministen van de ophemeling van de 
baarmoeder en de vrouwelijke waar
den- passen zich aan, al denken ze zelf 
van niet. 
Natuurlijk wordt niemand gelukkig 
van deze opties. Dat is dan ook het punt 
van Dorrestein: andere opties voor 
vrouwen, maar hoe dan ook neemt 
ieder personage in de roman een 
'beslissing' die overtuigend is in het 
kader van de omstandigheden en de ge
beurtenissen. De drie opties zijn niet 
zomaar kapstokken voor de bizarre ver
halen en personages waar Dorrestein 
het patent op heeft (al valt te vermoeden 
dat het zusje in de roman niet met Dor
resteiniaanse hyperbolen is aangezet, 
maar van zichzelf zo was). 
De hoofdpersoon vanGeertsis daaren
tegen gewoon een slap type zonder 
meer - hij staat nergens voor, beweegt 
niet, komt niet van het papier. Vermoe
delijk wilde Geerts laten zien dat dat 
voortkomt uit de gebeurtenissen en 
omstandigheden in Eriks jeugd, maar 
overtuigend is dat niet gebracht. Erik is 
geen held, en hij zaait zelfs geen armoe 
-hij zaait niks en hij oogst niks. 

Karikaturen 
Het boek van Dorrestein bevat een waar
schuwing voorin: 'Alle mannen in dit 
boek zijn karikaturen. Dat is historisch 
zo gegroeid.' Dat had Geerts ook wel 
voorin zijn boek mogen zetten, maar 
dan over vrouwen: er is een vrouw die 
alsmaar denkt 'Sla mij, hond' als ze ru
zie heeft met haar man; er komen een 
paar vrouwen in voor die liften omdat 
ze de bestuurder willen versieren; de 
radicale Rooie Katrien heeft vooral zo'n 
impact omdat ze zo mooi en sexy is en
zovoorts. Ook sommige mannen in het 
boek van Geerts zijn karikaturen, voor
al in hun taalgebruik. Vanuit het pers
pectief van een middelbare schoolleer-
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ling ziet de wereld er zo uit: 'Die rareh 
van Nederlands is laat. ( ... )Die super
leraar heeft alleen aandacht voor poll e
tiek. En voor de meiden.( ... ) Vanavond 
moettut lukkeh!' Kejje daarmee kap
peh, meneer Geerts, bullshit! Dor
restein kan dit soort dingen trouwens 
ook niet laten - 'Jahaha, daaaaaarrrrrr 
gaat-ie weeeeeeerrrrrr' - en niet te zui
nig ook. De overdaad aan joligheid en 
uitroeptekens duikt vooral op na be
schrijvingen van afschuwelijke of ont
roerende dingen. Renaaaaate, laaaat 
dat! Zoooonde! Is ze soms bang om lite
ratuur te schrijven en gooit ze er dan 
maar wat columnachtige stoerheid te
gen aan? Maar het verhaal is krachtig 
genoeg van zichzelf, want nooit, nooit 
vervalt Dorrestein in het welzijnsjargon 
over gevoelens-en-confrontaties-met
mezelf-en-van-mij-naar-jou dat zoveel 
feministische romans verziekt. 
Wel weer heel fraai vind ik de terugke
rende afsluiting van vreselijke dingen 
met 'Maar er zijn ergere dingen in de 
wereld. De mannenhaat van sommige 
feministen bijvoorbeeld.' Nog grappi
ger is het dat sommige recensenten 
(Heumakers in de Volkskrant bijvoor
beeld) er nog invliegen ook en Dorre
stein mannenhaat en feminstisch ge
preek verwijten. Voozover haar woe
dende analyses van de natuurlijke orde 
der dingen al preken te noemen zijn, 
zijn ze in elk geval geestig en functio
neel. Een feministische visie is één van 
de betere opties waarmee je je een weg 
kunt banen door het leven, al is ook dat 
geen waterdichte oplossing: het zusje 
kon ze er niet mee in leven houden. 
De conclusie ligt voor de hand dat we 
hier dus gewoon toevallig een krachtig 
en een slap boek over politieke betrok
kenheid hebben, maar er is meer. Het is 
geen toeval dat het boek van Geerts 
vooral gaat over klasse-dingen (klas
senstrijd is een te groot woord) en dat 
het seksistisch en karikaturaal is. Het is 
geen toeval dat de politieke betrokken
heid in Geerts' roman zo onbeholpen 
en zo gericht op zelfhandhaving is. Het 
is geen toeval dat de betrokkenheid van 
Dorrestein voortkomt uit woede over de 
onrechtvaardigheid van het lot van de 
helft van de bevolking. Dat is een kari
katuur- Dorrestein wordt daarmee toch 
weer een hoedster van anderen, en 
Geerts een mannetje dat uit is op eigen
belang. Maar dat is historisch zo ge
groeid. En natuurlijk zijn er erger din
gen op de wereld. De mannenhaat van 
sommige feministen bijvoorbeeld. 

Marianne van den Hoornen 

Renate Dorrestein, Het perpetuum mo
bile van de liefde. Amsterdam (Con
tact), 1988. 
Leo Ceerts, Een held die armoe zaait. 
Amsterdam (De Bezige Bij), 1988. 
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ELKE 
SEKSISTISCHE TEKST 

VERRAADT 
ZIJN EIGEN 

WAARHEID 

Op 16 december promoveerde 
Maaike Meijer tot doctor in de 
letteren aan de Universiteit 
van Utrecht. Haar proefschrift 
kreeg als titel De Lust tot Lezen. 
De titel kan misschien bij 
sommige mensen associaties 
oproepen met die leraren 
Moderne Talen die naarstig 
probeerden hun leerlingen te 
overtuigen van de schoonheid 
van de gedichten die zij zelf in 
hun puberteit trachtten te 
evenaren. Zo'n associatie 
wordt bij lezing even snel als 
grondig om zeep geholpen: het 
boek gaat over lust, de lust die 
Meijer de erotiek van het lezen 
noemt, maar het behandelt op 
polemische wijze ook de 
politiek: de politiek van de 
interpretatie, de politiek van 
literatuurkritiek. 

De titel van je boek suggereert dat le
zen voor jou -figuurlijk gesproken- een 
'erotisch proces' is. 
'Het lezen van gedichten kun je gebruiken 
Jm 'ontvoerd' te raken uit de alledaagse 
werkelijkheid, om los te komen van de ge
wone werkelijkheidsvisie. Lezen is voor 
mij een vorm van lustbeleving. Eén van de 
betere houdingen ten opzichte van litera
lUur is de genieting. Veel linkse mensen 
zeggen: 'Literatuur, dat is allemaal eli
tair'. Ik ben het daar hartgrondig mee on
eens. Eigenlijk is mijn proefschrift een 
verdediging van de poëzie. Gedichten ra
ken ons op een emotioneel niveau, in je 
ziel zou je kunnen zeggen.' 

Maar je dissertatie is toch één grote po
ging om literatuur, poëzie van vrou-
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Marike Wienbelt 

wen, te rangschikken en te inter
preteren? 
'Gedichten spreken de verbeelding aan, 
maar vragen ook om interpretatie. Dat is 
een tegenstrijdigheid. Interpretatie is een 
rationeel proces, door de interpretatie 
trek je poëzie toe naar het intellect. Dit 
conflict noem ik de 'paradox van de inter
pretatie'. Er zijn veel mensen die inter
preatie maar lastig vinden. Die vinden 'al 
dat uitgeleg' niet nodig. Sterker nog, die 
vinden dat er niets te zeggen zou zijn over 
de poëtische ervaring.' 

Het lijkt me ook een hele heksentoer om 
daar wat zinnigs over te zeggen. Lezen 
heeft in elk geval de schijn van een alle
rindividueelst proces. 
'De wapens moeten anders gekozen wor-
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den. Je moet er niet op een platslaande 
manier over praten, maar op een manier 
die recht doet aan de ervaring. Ik probeer 
te laten zien wat je aan een gedicht alle
maal kunt beleven: de innerlijke ont
wrichting, de waarneming die anders 
wordt, de gevestigde taalstructuur die 
ontregeld raakt zodat je de werkelijkheid 
anders gaat zien. Ik merk vaak dat men
sen die mijn boek hebben gelezen ineens 
van gedichten gaan houden. 'Oh, zo zou 
ik ook wel gedichten willen lezen,' zeggen 
ze dan. Ik vind het een beetje schandelijk 
om toe te geven, maar ik vind een harts
tochtelijke interpretatie vaak even mooi 
als het gedicht. Door de interpretatie 
wordt het gedicht leven in geblazen.' 

De aanpak die jij voorstaat, is een hele 
bewerkelijke. 
'Het oorspronkelijke doel van de disserta
tie was een geschiedenis te schrijven van 
naoorlogse dichteressen. Ik vond dat zij 
onvoldoende in de geschiedschrijving zijn 
opgenomen. Dat is er niet van gekomen. 
Het staat tegenwoordig nogal ter discussie 
hoe je geschiedenis moet schrijven. Bo
vendien was het zo dat als ik aan een dich
teres begon, ik er een half jaar aan bleef 
hangen omdat het noodzakelijke voor
werk er niet was. Er is bijvoorbeeld heel 
weinig secundaire literatuur te vinden. Na 
een jaar werken had ik een heleboel over 
Vasalis en toen dacht ik: 'Nou moet ik al 
die andere nog, nou daar stap ik dan maar 
van af'. Het voordeel van mijn aanpak is 
dat ik nu recht kon doen aan een aantal 
dichteressen, die aandacht verdienen. Ik 
vind bijvoorbeeld dat Vasalis nogal op
pervlakkig gerecipiëerd is, dat Neeltje 
Maria Min slecht is gelezen en dat Elly de 
Waard vreemd door de kritiek is behan
deld. De literatuurgeschiedenis zal in de 
toekomst anders moeten worden geschre
ven. 
Ik probeer in elk geval iets te zeggen over 
interpretatie en lezen, iets over literaire 
kritiek, hoe die werkt, iets over de rol van 
de lezer in het geven van betekenis. Die rol 
politiseer ik dan omdat ik zeg: je hebt heel 
veel groepen lezers die allemaal hun eigen 
betekenis maken. Die verschillende bena
deringen heb ik met elkaar in verband 
proberen te brengen. Alles hangt met alles 
samen. Zoals Lenin al zei.' 

Je neemt politiek stelling op een manier 
die ik nog niet vaak tegengekomen ben 
bij literatuurwetenschappers. Je doet 
uitspraken als: 'Toch zou poëzie gezien 
kunnen worden als een institutie, zoals 
de kerk, de staat, het onderwijs dat 
zijn' en 'De tekst is een slagveld van 
waarden'. 
'Het individuele en het behoren tot een 
groep met bepaalde politieke belangen 
hoeven helemaal niet met elkaar in strijd 
zijn. Het linkse denken heeft geleden on
der het feit dat er te weinig aandacht voor 
het individuele subject was. Je werd altijd 
aangesproken op de gemeenschappelijke 
dingen in je psyche en je ervaring. Ik denk 
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juist dat je op een hele individuele manier 
moet lezen, dat je alle sensibiliteit die je in 
je hebt in het geweer moet brengen. Maar 
je moet ook zien dat die individualiteit he
lemaal niet zo individueel is. Ik vind dat ik 
individueel mijn uiterste best doe om bij
voorbeeld de gedichten van Min te begrij
pen. Tegelijkertijd denk je na over je eigen 
betekenisgeving. Dat noem ik de 'reflec
tieve fase'. Dan besef ik dat de betekenis 
die ik toeken alleen maar mogelijk is om
dat ik feminist ben, omdat ik in de jaren 
'80 leef.' 

Het kan gebeuren dat iemand een tekst 
mooi vindt maar het er ideologisch niet 
mee eens is. Dan kom je voor het dilem
ma te staan: ik vind dit een prachtige 
tekst maar het mag eigenlijk niet. 
'Met politiek moralisme schieten we niet 
zoveel op. Het gaat er juist om alles te wil
len en te durven ervaren. En je kunt over 
alles politiek nadenken. Je kunt tegenover 
alles open staan en dan later weer je eigen 
reacties onderzoeken. We dachten vroe
ger ook op een bepaalde manier over 
ideologie. Dat ging als volgt: als je een 
ideologie eenmaal doorzien hebt, hoe 
slecht en gevaarlijk die is, dan mag je 
nooit meer een tekst tot je nemen waar die 
ideologie inzit. Dat berust op een hele 
naïeve opvatting over hoe ideologie 
werkt. Het is helemaal niet zo dat als je 
een ideologie doorzien hebt, dat die ook 
z'n aantrekkingskracht voor je verliest. 
Als rechtgeaarde feminist kan je toch nog 
wel eens heerlijk wegzakken in rolbeves
tigende pulpliteratuur.' 

Maar ideeën zijn toch ook vormen van 
macht? En doordat die ideeën in teksten 
zitten kunnen ze toch een bepaalde 
macht bevestigen? 
'Dat is ook zo. De cultuur brengt niet 
zozeer méér produkten van mannelijke 
auteurs voort als wel dat zij deze canoni
seert, ze meer geschikt vindt voor de ge
schiedenis. Daar komt bij dat van vrou
welijke auteurs vaak het meer subversieve 
werk wordt vergeten en het braafste werk 
onthouden. Vrouwelijke auteurs worden 
sneller vergeten dan mannelijke. Voor 
vrouwelijke lezers schept dat het pro
bleem dat we ons altijd moeten bezighou
den met mannenpsyches. En als je te ma
ken krijgt met rabiaat-seksistische teksten 
kun je er voor kiezen ze helemaal niet te 
lezen. Je kunt ze natuurlijk ook lezen als 
een problematisering van wat er met de 
seksen aan de hand is. Kijk bijvoorbeeld 
naar het personage Dorbeek in 'De don
kere kamer van Damocles' van Hermans. 
Dat is een man die in dat boek met een 
aantal vrouwen naar bed gaat. Even 
voordat hij met een vrouw gaat vrijen, 
moet hij zich als een soort sprookjes
held voelen. Later in zo'n scène stelt hij 
z'n pik en z'n tong als een soort weerha
ken voor. In feite zie je dat dat personage 
een enorme angst voor seks heeft. Hij 
kan het alleen aan met een passieve 
vrouw onder zich, terwijl hij zichzelf als 
een held voorstelt.' 
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De rusteloze zoektocht naar het sek
sisme in de literatuur ... 
'Elke seksistische tekst verraadt in zekere 
zin zijn eigen waarheid. Het probleem 
blijft dat het merendeel van de culturele 
produkten over de mannelijke psyche 
gaan en niet over de vrouwelijke. Dat leidt 
tot culturele vervreemding bij vrouwen. 
Het enige dat daartegen helpt is dat vrou
wen een groter aandeel in de cultuurpro
duktie krijgen, dat er meer vrouwelijke 
critici komen. En hetzelfde geldt voor 
homo- en lesbische literatuur en voor de 
zwarte literatuur. Je moet je goed realise
ren dat elke vorm van wetenschap een po
litieke dimensie heeft. Je moet je bezig
houden met het feit dat alles wat je doet 
politieke gevolgen heeft. Niemand kan 
zich de luxe permitteren om te doen alsof 
hij of zij niet in de wereld staat.' 

In verband met racisme praat je in je 
boek over de zogeheten 'white bias' bij 
witte lezers en schrijvers. 
'Als voorbeeld van de 'white bias' in een 
tekst haal ik een gedicht van de Zuid
Afrikaan Dirk Opperman aan. Dat ge
dicht idealiseert de blanke boer. Maar dat 
is een ideologische leugen, omdat er een 
beeld van de werkelijkheid gegeven wordt 
waarbij de zwarte mensen, over wier rug
gen de boer leeft, worden vergeten. Zo 
werkt literatuur natuurlijk vaak: het ge
ven van mooie beelden die de dominante 
ideologie bevestigen. Als je daar als lezer 
niet doorheen kijkt, ga je mee in de 'white 
bias' van het gedicht. Een voorbeeld van 
een 'white bias' bij een lezer is de witte cri
tica die zegt: 'Ja, die Tony Morrison kan 
heel mooi schrijven, maar ze zou het niet 
aldoor over die zwarte mensen moeten 
hebben.' Ik denk dat je als witte lezer 
moeite moet doen voor zwarte teksten. Je 
moet je realiseren dat er een bepaalde af
stand is. Zwarte schrijfsters worden inten
sief gelezen, omdat ze zo schitterend zijn 
en omdat ze een andere visie op de wereld 
geven: ze hebben een andere kijk op de 
mens, op seksualiteit en op relaties te 
bieden.' 

I ets anders. Je geeft een interpretatie 
van gedichten uit twee gedichtenbun
dels van Neeltje Maria Min. Ik vond het 
schokkend te lezen dat je er verwijzin
gen naar dochterverkrachting in aan
toonde. 
'Ik heb het niet over het leven van Min en 
daar wil ik het ook helemaal niet over heb
ben. Ik heb het uitsluitend en alleen maar 
over die gedichten die je op deze manier 
kunt lezen. En als je ze zo leest, wordt het 
oeuvre ook coherent. Dan kan ik ook de 
obsessie, die ik altijd heb gevoeld bij haar 
werk, benoemen. Maar ik ben verant
woordelijk voor de betekenis die ik in de 
teksten heb gevonden en ik heb het niet 
over de biografie van Min. Wat is er in die 
teksten leesbaar? Waarom wil niemand 
dat erin lezen? Ik vind dat er met zo'n 
nieuwe betekenisgeving een nieuwe zin en 
waarde aan de gedichten wordt gegeven. 
Het is natuurlijk heel belangrijk voor gro-

E L L 

te groepen vrouwen dat dochterverkrach
ting bespreekbaar wordt. Dat er zelfs cul
turele verbeeldingen vanuit het perspec
tief van het slachtoffer bestaan. Dat heft 
een deel van de culturele vervreemding 
van vrouwen op.' 

In hoeverre moeten feministische litera
tuurwetenschappers zich bezighouden 
met het overtuigen van mensen die an
dere belangen hebben? Kan men niet 
gewoon haar eigen gang gaan en 
eventueel over bijvoorbeeld tweehon
derd jaar het gelijk van de tijd krijgen? 
'Ik ben er ook niet zo voor om alsmaar 
toestemming te vragen. Ik heb geprobeerd 
niet zozeer te klagen. Ik toon het onrecht 
wel aan maar ik stel tegelijkertijd alterna
tieven voor. Ik wil weten welke mecha
nismen erachter zitten dat dichteressen zo 
reductief gerecipiëerd worden in de litera
tuurgeschiedschrijving en de kritiek. En 
dan stel ik dus maar meteen een andere 
vorm van literatuurgeschiedschrijving 
voor. Eentje die niet uitsluit. Democratie 
is inderdaad dat veel verschillende groe
pen mensen hun zegje kunnnen doen. Ik 
probeer iedereen ervan te overtuigen dat 
die visie voordelen heeft voor een heleboel 
mensen. Dat het de literaire communica
tie interessanter maakt. De literaire kri
tiek wordt te veel bedreven door maar één 
groep. Dat zijn witte mannen, met een en
kele vrouw er tussen. De literaire kritiek 
zou veel meer een beeld moeten geven van 
de verschillende soorten literatuur die er 
zijn en van verschillende soorten lezers. 
Er moeten meer vrouwen, zwarte mensen, 
kinderen iets zeggen over hun eigen litera
tuur. Mannenliteratuur is een deellitera
tuur en niet dé literatuur en er zou al heel 
wat gewonnen zijn als mannen hun eigen 
literatuur als groepsliteratuur gingen zien 
en niet als de enige universele literatuur.' 

Je stelt min of meer dat critici 
Elly de Waard minder en ongunstiger 
bespraken nadat en omdat zij zich dui
delijk lesbisch opstelde. Die critici zou
den hier tegen in kunnen brengen dat 
ze gewoon slechter is gaan schrij-
ven. 
'Die critici beweren inderdaad dat De 
Waard slechter is gaan schrijven. Ik heb 
het idee dat dat een rationalisatie is. Daar
mee wordt er een bepaalde afweer tegen 
de teksten goed gepraat. Er is altijd wel 
een stok te vinden om een hond te slaan. 
Ik heb geprobeerd te laten zien dat er in
derdaad iets anders achter die oordelen 
zit. Er is een onbewuste weerstand bij de 
critici en die komt soms tot uiting in een 
ondertoon van niet ter zake doende hate
lijkheden. Ik heb mijn visie op de zaak zo 
helder mogelijk naar voren proberen te 
brengen. Ik heb er een verhaal over ge
schreven en zij moeten moeten maar laten 
zien dat het niet waar is. De bewijslast ligt 
nu aan de andere kant.' 

Marike Wienbelt is student Nederlands. 
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Onder redactie van Ido Weijers (met medewerking van Bas Naber) 

Abortion: the international 
agenda heet het thema
nummer van Feminist 
Review (nr. 29). Het bevat 
informatieve artikelen over 
de situatie in Ierland, Span
je, Australië, Hongarije, 
China en Nicaragua. Het ge
heel van deze stukken over
ziende wordt nog eens extra 
duidelijk hoezeer de contex
ten waarbinnen abortus een 
politiek twistpunt vormt 
onderling verschillen. Er is 
sprake van sterk uiteen
lopende politieke agenda's 
en spreken van 'de interna
tionale politieke agenda' ter 
aanduiding van het gemeen
schappelijke is dan ook een 
hachelijke zaak. 
De auteurs van de twee in
leidende artikelen wagen 
zich tóch aan een dergelijke 
tour de force. Marge Berer 
bepleit het vasthouden aan 
het welbekende beginsel 
van 'de vrouw beslist'. Zij 
schetst de achtergrond van 
het zoveelste wetsvoorstel 
om het recht op abortus, zo
als dat in 1967 in de Engelse 
wet werd vastgelegd, te be
perken. Het gaat in dit geval 
om een verbod op abortus 
na de zeventiende week. De 
schrijfster wijst nog eens op 
het criminaliseringseffect 
van zo'n limiet: juist de ge
vaarlijkste ingrepen zouden 
weer illegaal gebeuren, 
want net als voor 1967 zul
len die toch blijven plaats
vinden. Berer brengt de 
aanhoudende noodzaak tot 
het opkomen voor het recht 
op abortus in verband met 
de revolutie in voortplan
tingstechnologieën. Deze 
geven- ondanks de poten
tieel grotere keuzevrijheid 
die zij aan vrouwen ver
schaffen- een sterke toe
name te zien van de contro
lerende rol van de arts, een 
verschuiving die ten koste 
gaat van de beslissingsmo
geliijkheden van vrouwen. 
In het tweede inleidende ar
tikel neemt Susan Himmel
weit schoorvoetend enige 
afstand van het liberale 
principe dat voorschrijft dat 
'de vrouw beslist'. Haar 
VO()rzichtigheid heeft te ma
ke:n_ met het feit dat het wei-
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nig zinvol is allerlei politie
ke kwesties rondom de 
voortplanting onder die ene 
liberaal-feministische noe
mer te brengen. Het prin
cipe is in haar ogen te in
dividualiserend en doet te 
weinig recht aan de sociale 
betekenis van biologische 
reproduktie. Volgens Him
melweit zouden socialis
tisch feministen het recht 
op abortus moeten opeisen 
op humanitaire gronden. 
Haar pleidooi voor een her
nieuwde feministische dis
cussie over wat wel en geen 
legitieme redenen zijn voor 
abortus blijft nogalhalfsl
achtig. Ze is voor 'collectie
ve verantwoordelijkheid', 
maar schrikt er toch voor te
rug het uitgangspunt van 
'persoonlijke verantwoorde
lijkheid'los te laten. Bijzon
der hinderlijk is dat voor de
ze auteur 
'gemeenschappelijk' en 
'collectief' kennelijk maar 
naar één instantie verwij
zen: het gezin. Abortus 
wordt zodoende verengd tot 
een gezinsvraagstuk. Jam
mer dat het feministisch on
behagen met 'de vrouw 
beslist' geen betere vertol
king heeft gekregen. 
Kritiek op het liberalisme, 
dat wil zeggen op het be
roep op individuele rechten 
van burgers en op het stre
ven naar individualisering, 
is met name in het Amerika 
van Reagan aan de orde van 
de dag. Onder Amerikaanse 
intellectuelen is een sterke 
roep om meer gemeen
schapszin ontstaan, die zich 
langzamerhand ook mani
festeert in progressieve, kri
tische kringen. Dit wordt 
onder meerduidelijk uit 
een themanummer van Te
los (nr. 76). In eenrondeta
felgesprek van een aantal re
dacteuren van dit tijdschrift 
constateert men dat de 
Amerikaanse samenleving 
ten prooi is aan een bijna 
onherstelbare sociale ver
splintering en aan een on
machtige staats bureaucra
tie, ontwikkelingen die de 
kloof tussen maatschappij 
en politiek hebben verdiept. 
De gesprekspartners vesti-
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gen hun hoop op herstel van 
de lokale micro-gemeen
schap en- hoe verrassend -
het gezin. Dit zouden de 
plekken moeten zijn waar 
de individuen geborgen
heid vinden en een stabiele 
identiteit verkrijgen. Het 
lijkt alsof onze eigen jaren 
vijftig herleven, met hun 
angst voor het verlies van 
gemeenschapszin en hun 
ideologisch programma van 
stimulering van buurt- en 
gezinsleven. In de marge 
van het rondetafelgesprek 
wordt een enkele keer de 
vraag opgeworpen of de so
ciale basis voor dergelijk 
'communitarian life' inmid
dels misschien niet is ver
dwenen. 
Aardiger is het artikel De
mocracy and Abundance. 
Daarin wordt kritischer naar 
gemeenschapsicleeën geke
ken. Niet de wenselijkheid 
maar de realiseerbaarheid 
van dergelijke ideeën wordt 
onder de loep genomen. 
Volgens de auteurs hebben 
klassieke Republikeinse 
waarden als 'democratie' en 
'overvloed' met de econo
mische stagnatie van de ja
ren zeventig hun realiteits
waarde verloren. Een 
economisch gezonde en 
brede middenklasse, tradi
tioneel de voornaamste 
agent van een 'participatori
sche democratie', bestaat 
niet meer sinds de Republi
keinen met hun 'reagano
mics' de eigen glazen heb
ben ingegooid. 
Herwaardering van de Re
publikeinse principes ver
eist naar hun idee prioriteit 
voor het verbeteren van de 
sociaal-economische voor
waarden. Overigens staan 
de auteurs sceptisch ten op
zichte van elk lichtzinnig 
geloof in herstel van welke 
waarden dan ook. 
In New Left Review (nr. 171) 
een uitvoerig artikel over 
The Tragedy of the French 

· Left. Er wordt een analyse 
gegeven van de voorgeschie
denis van het Mitterand
Rocard-socialisme. Kern
punt is de ideologische en 
organisatorische verstarring 
van de PCF, na de oorlog de 
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grootste linkse kracht en ja
renlang een verzamelpunt 
van linkse intellectuelen. 
Haar onvermogen om ade
quaat te reageren op culture
le en economische verande
ringen sinds de jaren zestig 
en haar ongeloofwaardig ge
manoeuvreer in de samen
werking met de PS vormen 
de achtergrond waartegen 
de auteurs de tragedie van 
links Frankrijk schetsen. 
Verrassende inzichten pre
senteren zij niet. Ze verkla
ren het in de lift zitten van 
Mitterand en de zijnen 
rechtlijnig uit de neergang 
van de communisten. 

Ido Weijers 

Ido Weijers is als politico
loog werkzaam op de 
Erasmus-universiteit in Rot
terdam. 
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Probleemregio's en achterstandsgebieden-tien 
iaar geleden nog leek Nederland ervan verge
ven. Alleen in Van Gewest tot Gewest hoor ie er af 
en toe nog wat over. In Haagse kringen is het on
derwerp- na de gloriedagen van Fré Meis- een 
non-item geworden. Folklore is in, maar de regio
nale politiek is uit. De grote stad- van .zichzelf al 
bruisend- is het kloppend hart van de toekomsti
ge economie. High-tech en dienstverlening .z:iin 
de veelbelovende sectoren in het Europa van na 
1992. Moeten de streken die de pech hebben niet 
onder de rook van een of ander 'stedeliik knoop
punt' te liggen het nu maar helemaal vergeten? 
DE HELLING inventariseert. 

EN DE GERUISLOZE VERr~ 
Bij de start van het zojuist geëindigde Bel
gische voetbalseizoen werd er met de no
dige verwachtingen bericht over de entree 
van de kersverse fusieclub Racing Genk. 
Deze nieuwe naam in het Belgische voet
bal heeft zijn thuisbasis in Belgisch
Limburg en vormt de voortzetting van de 
ooit roemrijke verenigingen Waterschei 
en Winterslag. Namen die rechtstreeks 
waren ontleend aan twee van de vele steen
kolenmijnen die in vroeger dagen de basis 
vormden voor de economie en de werkge
legenheid in deze aan Nederland grenzen
de provincie. 
De meeste van deze mijnen zijn inmiddels 
gesloten. Verdere exploitatie bleek niet 
rendabel: Arabische olie en Belgische 
kernenergie zijn aanzienlijk goedkoper en 
het beetje steenkool dat België naast deze 
betrekkelijk nieuwe energiebronnen nog 
nodig heeft, betrekt men ook in België te
genwoordig liever uit het veel goedkoper 
producerende Zuid-Afrika. De sluiting 
van de mijnen stuitte op fel verzet van de 
betrokken kompels. Nog onlangs trad de 
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Rijkswacht bikkelhard op {oen de mijn
werkers van de laatste twee mijnen in de 
streek in woede ontstaken nadat zij ont
dekten dat de afbouw van hun arbeids
plaatsen sneller zou plaatsgrijpen dan 
eerder was afgesproken. 
Niettemin hebben ook de mijnwerkers 
zich in principe al neergelegd bij de defini
tieve sanering van de Belgisch-Limburgse 
mijnbouw en is er tussen lokale en natio
nale overheid dan ook het een en ander op 
stapel gezet om de getroffen regio op 
perspectiefrijkere sporen te zetten. Een 
half miljard gulden was er beschikbaar 
voor de herstructurering van de provincie 
die naar voorbeeld van het aanpalende 
Nederlands Limburg vooral in de richting 
van nieuwe sectoren als recreatie en be
paalde vormen van dienstverlening werd 
gezocht. Congrescentra en pretparken 
moesten de mijnen doen vergeten en bin
nen dat geheel paste volgens de plannen
makers ook een voetbalorganisatie en een 
stadion van Europese allure. 
In dat kader werd tot de fusie tussen de 
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twee oude mijnwerkersclubs besloten en 
ontstond dus Racing Genk. Met als doel
stelling in 1992 op Europees niveau te ac
teren om dan mee te dingen naar een van 
de drie .!3uropese Cups die elk seizoen 
worden vergeven. Helaas, de resultaten 
waren abominabel en ruim voor het einde 
van de afgelopen competitie stond al vast 
dat Racing Genk als laatste zou eindigen 
en het volgend jaar in de tweede klasse 
mag optreden. Als Europees boegbeeld 
van het Nieuwe Limburgse Elan is de club 
voorlopig mislukt. 

Euroforie 

Deze kleine voetbaltragedie brengt - na
tuurlijk een beetje gechargeerd- bijna alle 
elementen in het antwoord op de vraag 
naar de kansen van de 'zwakke' regio's in 
het kader van- 'Europa 1992' bij elkaar. 
Want veel reden tot vrolijkheid geeft de te
genwoordig onstuitbaar om zich heen 
grijpende Euroforie die regio's niet, ook 
al doet menig lokale bestuurder zijn best 
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verzet tegen de planning van een militair 
oefenterrein en massale volkscongressen 
tegen de voortdurende economische en 
sociale achterstelling van de streek door 
'die heren in Den Haag', zorgden voor een 
vaak grimmige sfeer tussen bevolking en 
ordehandhavers. De toen nog niet door 
het vernieuwingsvirus getroffen CPN 
scoorde bij raads- en Statenverkiezingen 
electorale percentages van vijfentwintig 
tot vijftig. Her en der gingen geruchten 
dat er in de streek serieus werd gefluisterd 
over afscheiding van Nederland en de pro
ciarnatie van een volksrepubliek Rood
Groningen. 
Toen werd er wèl gereageerd in Den Haag 
en wijdde men menig debat aan de onge
noegens van de opstandige Oost-Gronin
gers. Begrippen ais probleemregio en ach
terstandsgebied maakten snel opgang en 
werden veelbesproken items op 's lands 
politieke agenda. Want niet alleen Oost
Groningen had reden zich over haar eco
nomische vooruitzichten te beklagen. 
Waar elders in het land - en dan vooral in 
de Randstad- de bomen sinds de laten ja
ren vijftig in de hemel leken te groeien, 
kampte men in bijna het hele Noorden, in 
1\vente en in grote delen van Limburg en 
Noord-Brabant met aanzienlijke proble
men. Wees de landelijke trend al een aan
tal jaren in de richting van vrijwei volledi
ge werkgelegenheid, in die gebieden bleef 
werkloosheid een hardnekkig verschijn
sel. En kon men in het Westen de groei van 
de bevolking nauwelijks de baas, in die re-

VIJNING VAN DE REGIO 
op de golven de economische eenwording 
van Europa alvast een nieuw elan voor de 
eigen streek of provincie af te kondigen. 
'Veel groen, veel ruimte, hard werkende 
mensen en investeringspremies tot wel 
vijfentwintig procent', horen we de laatste 
maanden bijvoorbeeld Hans Wiegel 
voortdurend zeggen. De commissaris van 
de koningin in Friesland treedt op in een 
STER-spot en probeert op die manier- in
geklemd tussen de paarsbonte veestapel 
van chocoladefabrikant Mi/ka en de lek
kere luchten van de toiletverfrissers van 
Airwiek- ondernemers naar zijn provin
cie te lokken. Juist die bevolkingsgroep 
zag Friesland de afgelopen jaren echter 
meer gaan dan komen. De traditionele be
drijvigheid in de zuivel werd ingrijpend 
gesaneerd en slechts gecompenseerd met 
de komst van een nog altijd omstreden 
kruitfabriek in Kollumerzwaag. 
Degelijke optredens in de etherreclame of 
andere vaak potsierlijke p.r.-activiteiten 
camoutleren wei vaker een falend beleid. 
Veellokale bestuurders zijn trouwens best 
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geneigd dat zelfs toe te geven maar verwij
zen dan diep zuchtend richting landelijke 
overheid in Den Haag. Daar immers wor
den de financiële grenzen van hun moge
lijkheden bepaald. En die hielden de laat
ste jaren nu eenmaal niet over. Overwel
digend is de politieke belangstelling in 
's lands residentie voor de problematiek 
van de provincie overigens toch al nooit 
geweest. Electoraal valt er voor Kamerlid 
of bewindsman aan de regio-problema
tiek nu eenmaai niet veel eer te behalen. 

Afscheiding 

Ooit was dat anders, al was het maar even. 
Het waren de dagen dat Fré Meis een na
tionale beroemdheid werd en de clichés 
over zijn karakteristieke Groningse tong
val regelmatig de landelijke voorpagina's 
haaiden. Voor wie die voorpagina's wilde 
geloven, stond er begin jaren zeventig in 
Oost-Groningen weinig minder dan een 
revolutie voor de deur. Wilde stakingen in 
Pekela's strokarton-industrie, fel boeren-
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gio's raakten dorpen en kleine steden 
langzaam maar zeker ontvolkt door mi
gratie juist naar de uit zijn voegen bar
stende Randstad. 

Premies 

In hoog tempo werd dan ook koers gezet 
op een betere landelijke spreiding van de 
economische groei en de werkgelegen
heid. Regionaal beleid heette dat. Echt 
nieuw was dat niet, maar in die periode 
werden de budgetten voor dergeiijk beleid 
belangrijk verhoogd. De probleemregio's 
mochten voortaan wat vaker bij het Mini
sterie van Economische Zaken aanklop
pen ais het ging om steun bij het uitbrei
den en/of aantrekken van bestaande 
en/of nieuwe bedrijvigheid in de eigen 
omgeving. Infrastructurele projecten (be
drijfsterreinen, wegen, winkelcentra en 
culturele voorzieningen) werden op stapel 
gezet. Investeerders werden forse fiscale 
kortingen en premies in het vooruitzicht 
gesteld als zij hun bedrijf in de betreffen-
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de regio's vestigden. Om de potentiële in
vesteerders uit de marktsector alvast het 
goede voorbeeld te geven, stelde de lande
lijke overheid bovendien een betere sprei
ding van de Rijksdiensten over de regio's 
in het vooruitzicht. 
Inmiddels zijn we zo'n twintig jaar verder 
en zijn de problemen van verreweg de 
meeste van die regio's nauwelijks dichter 
bij een oplossing gekomen. Eind jaren ze
ventig, begin jaren tachtig, toen de eerste 
resultaten van dat beleid zich hadden 
moeten manifesteren, raakte heel Neder
land in de ban van een diepe economische 
recessie. In plaats van nog langer richting 
hemel te groeien, verloren de bomen 
steeds meer bladeren en knapten her en 
der zelfs hele takken. Overal in het land 
liepen de investeringen terug en werden 
bedrijven gesloten. De werkloosheid 
steeg naar percentages die sinds de jaren 
dertig niet meer waren vertoond. Met na
me in de grote steden in de Randstad 
groeiden de aantallen werklozen zo snel 
dat deze die van de traditionele achter
standsregio's inmiddels zelfs overtroffen. 

Mainstream 

Het politieke debat over de Nederlandse 
economie veranderde onder invloed van 
de recessie snel van karakter. Vragen over 
de herverdeling en de regionale spreiding 
van de nationale economische groei ver
dwenen naar de achtergrond nu de vraag 
naar het herstel van die economische groei 
zelf aan de orde moest worden gesteld. 
Matiging van overheidsuitgaven en loon
kosten werd weldra de pijler waarop de 
nieuwe economische groei moest rusten. 
Tegelijkertijd werden vrijwel alle kaarten 
op de ontwikkeling vannieuwe sectoren in 
de vastlopende Nederlandse economie ge
zet. Het aantrekken van bedrijvigheid op 
basis van nieuwe technologieën als die 
rond de chip, de telecommunicatie, de 
ruimte- en luchtvaart, de nieuwe mate
rialen in de chemie en het recombinant 
DNA, kreeg vrijwel absolute prioriteit 
boven h6t behoud van de overduidelijk in 
verval geraakte traditionele sectoren. 
Bijna geruisloos werd het regionale beleid 
aldus overvleugeld door de sectorale 
trends in het algemene- louter op econo
mische groei gestoelde - beleid. Van een 
voorkeursbehandeling van de betreffende 
regio's tegenover de Randstad kon nu 
geen sprake meer zijn. Weliswaar bleef het 
begrip regionaal beleid voorlopig intact 
maar in de praktijk kwam er van de her
verdeling en spreiding van de middelen 
over de typische probleemregio's niets 
meer terecht. Nederland dreigde binnen 
de internationale economische verhou
dingen immers zelf een achterstandsregio 
te worden. Alles moest nu op alles worden 
gezet om het contact met de mainstream 
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van de wereldeconomie niet te verliezen. 
Een onheilsverwachting die Nederland 
bovendien met andere Europese landen 
scheen te delen. 

Stapelmarkten 

Eeuwenlang had Nederland zich met an
dere landen rond de Noordzee onafgebro
ken in een geruststellende positie in het 
centrum van de wereldeconomie bevon-

opstel bracht Dekker de aanhoudende 
Europese economische malaise vooral in 
verband met het ontbreken van een 
substantiële thuismarkt voor de in Euro
pa opererende multi-nationals. 
Controles aan de nationale grenzen, sterk 
variërende technische voorschriften voor 
allerlei produkten en grote verschillen in 
BTW-tarieven en accijnzen maakten van 
de Europese markt een lappendeken met 
een uitermate ongunstig effect op de 

In de praktijk kwam er van de herverdeling 
en spreiding van de middelen over de 
typische probleemregio's niets terecht 

den en zich daarin mogen koesteren. In de 
zestiende en zeventiende eeuw stonden die 
landen aan de wieg van het handelskapi
talisme en werd het ontstaan van een we
reldeconomische orde op de stapelmark
ten van Londen en Amsterdam voor het 
eerst zichtbaar. De industriële revolutie 
van de achttiende en negentiende eeuw 
had die centrale positie alleen maar ver
sterkt. In het Noorden van Engeland en 
langs de Rijn ontstonden gebieden waar 
mijnbouw, scheepsbouw en zware indu
strie het draagvlak voor een over de hele 
linie snel groeiende economie vormden. 
Pas in deze eeuw, na twee verwoestende 
wereldoorlogen, was duidelijk geworden, 
dat Europa dat voortouw in de wereld
economie stilaan met andere centra moest 
delen. 
Allereerst waren daar de Verenigde Staten 
die al sinds de negentiende eeuw het om
gekeerde van de wet van remmende voor
sprong hadden benut om zich als centrum 
van technologische vernieuwing een lei
dende positie op de wereldmarkt te ver
werven. Na de Tweede Wereldoorlog 
stond het betrekkelijk ongeschonden ge
bleven Amerikaanse kapitaal niet alleen 
aan de basis van de wederopbouw van 
Europa maar hielp het ook Japan op weg 
naar de status van een nieuw centrum in 
de internationale verhoudingen dat de 
concurrentie met Europa en de Verenigde 
Staten steeds beter aankon. 

Zieltogend 

Halverwege de jaren tachtig grepen de in 
Europa gevestigde multi-nationale on
dernemers het initiatief om de dreigende 
regionalisering van Europa het hoofd te 
bieden. De Roundtable of Europeon In
dustrialists, zoals Europa's grootste on
dernemers zich met veel gevoel voor ge
schiedenis noemen, schaarde zich eens
gezind achter een opstel van de toenma
lige Philips-topman Wisse Dekker. In dat 
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kosten en de omzetsnelheid van de pro
dukten van het Europese bedrijfsleven. 
De concurrentie in Japan en de Verenigde 
Staten had daarentegen de beschikking 
over een veel gemakkelijker toegankelijke 
thuismarkt. Daardoor beschikten zij over 
een draagvlak voor de gigantische investe
ringen die gemoeid zijn met de research 
naar en de ontwikkeling van de moderne 
technologieën. 
Die ongelijke positie op de verschillende 
thuismarkten gaf de Japanse en Ameri
kaanse concurrentie vooral technologisch 
een groeiende voorsprong. Op termijn 
kon dat betekenen dat de Europese multi
nationals zelfs de slag om de Europese 
consument definitief zouden verliezen. 
De vorming van een gedereguleerde eco
nomische markt was dan ook voorwaarde 
voor het zelfstandig voortbestaan van het 
Europese bedrijfsleven op het gebied van 
de nieuwe technologieën. 

No time 

Op de Brusselse hoofdkwartieren van de 
Europese Gemeenschap werd het betoog 
van de 'Roundtable' met groot enthou
siasme ontvangen. Sinds haar oprichting 
in de jaren vijftig leidde de Europese Ge
meenschap een tamelijk zieltogend be
staan en vulde zij haar dagen voorname
lijk met het beheer van de gestaag 
aangroeiende boterbergen en melkplas
sen van de ook al depressief stemmende 
Europese landbouw. De nationale leiders 
van de inmiddels twaalf lidstaten werden 
het deze keer bij wijze van uitzondering 
snel eens. De ideeën van Dekker en de zij
nen stonden hen wel aan. Zij zaten toch al 
vrijwel unaniem op het spoor om - ter 
bestrijding van de recessie - hun nationale 
economieën vergaand te dereguleren en 
waren niet ongenegen daaraan een depoli
tiserend ideologisch sausje te verlenen. 
In no time verscheen namens de Europese 
Commissie een Witboek waarin zegge en 
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Grootschaligheid en automatisering 
bepalen in het 'nieuwe Europa' het 
investeringsgedrag. Dat is dan ook meer 
gericht op de verhoging van de arbeids
produktiviteit dan op het scheppen van 
nieuwe banen 

schrijve tweehonderdnegenzeventig maat
regelen onder elkaar werden gezet om de 
introductie van die ene interne Europese 
markt mogelijk te maken: afschaffing van 
de controles aan de binnengrenzen van de 
Europese gemeenschap, harmonisatie of 
afschaffing van allerlei produktvoor
schriften en een harmonisatie van de na
tionale accijnzen en BTW-tarieven. De 
nationale regeringen kregen tot 1992 de 
tijd die maatregelen te nemen. 
Sindsdien heeft 'Europa 1992' onmisken
baar de wind in de zeilen. Ongeveer een
derde van de maatregelen uit het Witboek 
is op dit moment al genomen en ook al 
wordt de deadline van eind 1992 mis
schien niet helemaal gehaald, de marktin
tegratie van de twaalf lidstaten lijkt een 
onomkeerbaar proces. In de loop van vo
rig jaar verscheen in opdracht van de 
Europese Commissie een rapport van de 
Italiaan Paolo Cecchini. Zo'n honderd 
wetenschappers onderzochten in dat zes
duizend pagina's tellende epistel de te ver
wachten revenuen van de interne markt. 
Die revenuen mogen er zijn en zijn niet al
leen voorbehouden aan de Europese 
multi-nationals: de maatregelen uit het 
Witboek leveren de Europese economie 
een besparing op van om en nabij de vier
honderdvijftig miljard gulden, op zich-
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zelf al goed voor een extra economische 
groei van vijf procent in de komende ja
ren. Het Cecchini-rapport is in korte tijd 
dan ook de Bijbel van de Euro-propagan
disten geworden. 

Nihil 

Natuurlijk zijn er de laatste maanden al
lerwegen kanttekeningen bij dit ongebrei
delde optimisme over 'Europa 1992' ge
maakt. De vakbeweging in Europa maakt 
zich zorgen over het ontbreken van een so
ciale dimensie in de niet-aflatende stroom 
hosanna-verhalen over Europa's econo
mische toekomst. Zij vreest een sterke 
druk op de sterk verschillende arbeids
voorwaarden in de diverse landen en is 
ook wat betreft de sociale zekerheid en het 
medebeslissingsrecht allerminst gerust op 
de ingezette ontwikkelingen. De milieu
beweging wijst op het tot nu toe catego
risch ontbreken van een analyse van de ef
fecten die 'Europa 1992' op het toch al 
zwaar geteisterde Europese milieu zal 
hebben. Ook tal van juristen zijn niet on
verdeeld enthousiast met het vooruitzicht 
van een Europa zonder grenzen en hou
den bijvoorbeeld hun hart vast voor de 
positie van vreemdelingen in de verenigde 
Europese Gemeenschap. Zelfs de ver-
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wachtingen omtrent de economische 
groei, en vooral die ten aanzien van de 
werkgelegenheid in het Cecchini-rapport, 
zijn van verschillende kanten gerelati
veerd. 'Er wordt veel te veel uitgegaan van 
de potentiële effecten en te weinig reke
ning gehouden met wat reëel te verwach
ten is', meldde onlangs bijvoorbeeld het 
Nederlandse Centraal Plan Bureau (CPB) 
dat de prognoses van 'Europa 1992' nog 
eens narekende. De verwachtingen ten 
aanzien van de economische groei werden 
door het CPB voorlopig gehalveerd en 
wat de werkgelegenheid betreft zelfs be
groot op nihil. 

Kapitaalsintensief 

De twijfels over de positieve werkgelegen
heidseffecten van 'Europa 1992' worden 
vooral ingegeven door de verwachte secto
rale spreiding van Europa's nieuwe eco
nomische groei. Die lijkt- en zeker in eer
ste instantie - vooral gebonden aan de 
activiteiten van het Roundtable of Euro
pean Industrialists-gezelschap dat het ini
tiatief nam tot de hele operatie. Groot
schaligheid en automatisering bepalen in 
het 'nieuwe Europa' het investeringsge
drag. Dat is dan ook meer gericht op de 
verhoging van de arbeidsproduktiviteit 
dan op het scheppen van nieuwe banen. 
Ook voor andere sectoren zal waarschijn
lijk opgaan dat het profijt van een grotere 
markt alleen dan geldt als er op grote 
schaal en kapitaalsintensiever wordt ge
produceerd dan nu nog vaak het geval is. 
Vrijwel dagelijks staan de financieel
economische pagina's van de Europese 
media in het teken van de fusie-perikelen 
van op 'Europa 1992' anticiperende on
dernemers. Verwacht wordt dat het aantal 
Europese ondernemingen de komende ja
ren met ongeveer veertig procent zal da
len. De gemiddelde omzet van die bedrij
ven zal tezelfdertijd zijn verdubbeld. 

Jutlandisering 

Ondanks al die kanttekeningen blijft opti
misme het denken over 'Europa 1992' 
vooralsnog bepalen en maakt ook Neder
land zich wel degelijk op een substantieel 
deel van de komende Europese buit bin
nen de landsgrenzen te halen. De grootste 
zorg daarbij geldt een allerwegen gesigna
leerde 'trek naar het zuiden' waarmee op 
een verschuiving van Europa's economi
sche zwaartepunten naar het gebied rond 
de Alpen wordt gedoeld. Noord-West
Europa met de traditionele industriege
bieden in het Noorden van Engeland en in 
het Ruhrgebied en de havens van Londen 
en Rotterdam ontleende zijn aantrek
kingskracht immers aan de gecombineer
de aanwezigheid van grondstoffen, ener
gie en vervoersmogelijkheden in de on-
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middellijke (en dus goedkope) nabijheid. 
Voor de bedrijvigheid in het kader van de 
nieuwe technologieën zijn grondstoffen 
echter van veel minder belang, terwijl te
gelijkertijd de kosten van vervoer en ener
gie sterk zijn gedaald. Andere meer cultu
rele factoren als milieu, klimaat en de 
scholings- en ontspanningsmogelijkhe
den voor het vaak hoogopgeleide mana
gement en personeel winnen dan ook snel 
aan betekenis als vestigingsfactor. In En
geland heeft het gebied rond Londen het 

en Heerlen mochten zich als duo in die 
status verheugen. Overigens hebben zich 
sinds het verschijnen van de nota ook an
dere steden bij minister Nijpels gemeld 
om alsnog van de met die status verbon
den geldstromen te profiteren. Breda en 
Zwolle deden dat inmiddels met succes; 
Leeuwarden, Tilburg, Deventer, Venlo, 
Alkmaar en Apeldoorn kunnen hun 
Europese toekomst met veel minder ver
trouwen tegemoet zien. Veruit de grootste 
verwachtingen koestert men echter over 

Andere meer culturele jactoren als milieu, 
klimaat en de scholings- en ontspannings
mogelijkheden voor het vaak hoog
opgeleide management en personeel 
winnen snel aan betekenis als vestigings-
factor 

inmiddels al volledig van het Noorden ge
wonnen. In de Bondsrepubliek gaat de 
opkomst van Baden-Württemberg en de 
omgeving van München gepaard met een 
stagnatie in het Ruhrgebied. Noord-Italië 
en delen van Spanje halen de laatste jaren 
zienderogen hun achterstand op Noord
West-Europa in. De recente toetreding 
van Spanje, Griekenland en Portugal (en 
wellicht straks nog Turkije) lijkt die trend 
alleen maar te versterken. Vooral minister 
Smit-Kroes heeft herhaaldelijk op die 
'trek naar het zuiden' gewezen. Zij maak
te in dat verband zelfs enige school met de 
introductie van het begrip 'jutlandise
ring' waarin de dreiging van een mogelijk 
marginale positie van Nederland in de 
toekomstige Europese economie tegen
woordig- met excuus aan de Jutlanders
wordt samengevat. 

Ste~eliike 
knooppunten 

Ook in de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning, die vorig jaar is verschenen, is die 
'trek naar het zuiden' nadrukkelijk aan
wezig. Alle aandacht is in die nota gericht 
op de infrastructurele versterking van die 
gebieden die de grootste kans hebben op 
basis van die trend met de rest van Europa 
te concurreren. De keus viel daarbij op 
'stedelijke knooppunten' waar met name 
het niveau aan kennis (universiteiten) en 
culturele voorzieningen sterk meewoog. 
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, 
Utrecht, Eindhoven en Groningen kon
den zelfstandig aanspraak maken op aan
wijzing als knooppunt. Nijmegen en Arn
hem, Enschede en Hengelo, Maastricht 
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de vier grote steden in de Randstad. Met 
name in Amsterdam en Rotterdam tim
mert men momenteel hard aan de weg om 
zich voor te bereiden op de naderende 
concurrentieslag met andere stedelijke 
centra in Europa. De hoofdstad staat aan 
de vooravond van het veelbesproken IJ
oever-project waarmee het langzaam 
maar zeker braakliggende vestigingsge
bied van de vroegere machinefabrieken en 
scheepswerven moet worden omgetoverd 
tot toplokatie voor bedrijven in de nieuwe 
groeisectoren van de economie. In Rotter
dam staat een soortgelijk project op sta
pel onder de al evenveel allure verradende 
noemer Manhattan aan de Maas. 

Urban renaissance 

Hun dominante positie in de strijd tegen 
een 'jutlandisering' van de Lage Landen 
kreeg de afgelopen maanden nog eens ex
tra reliëf met het verschijnen van het rap
port van de commissie-Manfijn over de 
bestuurlijke toekomst van de Randstad. 
Duidelijker nog dan in de Vierde Nota 
Ruimtelijke Ordening werd in dit rapport 
gewag gemaakt van de voortrekkersrol die 
de Randstad in de jaren negentig voor de 
Nederlandse economie in Europa moet 
spelen. Nu al wordt in de vier grote steden 
gezamenlijke ongeveer eenderde van het 
bruto nationaal produkt voortgebracht. 
Meer dan de helft van de inkomens die in 
de vier grote steden worden verdiend, 
komt in principe buiten de stad terecht. 
Na jarenlange verwaarlozing wordt de 
grote stad daarom nu weer gewaardeerd 
als brandpunt van economische, sociale 
en culturele activiteiten, heet het in het 
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rapport, dat bovendien waarschuwt dat 
deze Urban Renaissance zich in een aantal 
omringende landen zelfs sneller voordoet 
dan hier. 

Het ziet er dan ook naar uit dat Hans Wie
gel zijn reclameboodschap binnenkort tot 
het vele groen, de ruimte en zijn hard wer
kende onderdanen zal moeten beperken. 
Met de 'investeringspremies tot wel vijf
entwintig procent' terwille van de ontwik
keling van Friesland of andere probleem
regio's is het over een aantal jaren ver
moedelijk gedaan. De regio's zullen het te 
zijner tijd - zo meent men althans una
niem in de beleidscentra van Brussel en 
Den Haag - weer uitsluitend van de spin
of/van de economische groei in de Rand
stad moeten hebben en zijn daarmee terug 
bij het af van de jaren vijftig en zestig, 
toen juist dàt niet bleek te hebben ge
werkt. Een somber vooruitzicht waarte
gen zelfs de troost van het Europees voet
bal dit jaar nauwelijks hielp. Want uitge
rekend dit jaar werden de drie Europa
cups bijna naadloos volgens de toekom
stige wetten van 'Europa 1992' verdeeld. 
De supporters van AC Milan, CF Barce
lona en VfB Stuttgart is het natuurlijk ge
gund, maar wie komt er straks nog kijken 
bij Racing Genk? 

loofBrader 

Toof Brader is free-lance journalist 

Bovenstaand artikel is de bijdrage 
van DE HELLING aan het con
gres Kapitaal en arbeid aan de 
vooravond van 1992. Dit door 
Centrum De Balie - in samenwer
king met zeven maatschappelijk
geëngageerde bladen - georgani
seerde congres vindt plaats op 19 
mei 1989. Het artikel wordt ge
bruikt voor één van de themabij
eenkomsten. 
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BIJBEL EN KORAN MOGEN DE KRINGLOOP WEER IN 

·Schrijvers voeren actie', 
las ik onlangs in de krant. 
Op de hoogte van de sig
nalen van de eigen tijd 
dacht ik met een vetraagd 
protest tegen Salman 
Rushdie 's doodvonnis te 
maken te hebben. Niet dat 
tk nou onmiddellijk in de 
lijn van Groene'srnold Ko
per een bombardement 
op Teheran voor ogen heb, 
maar met de vele wel- en 
niet-ondertekenaars van 
het Groene-manifest ben 
tk van mening dat de aya
tolla aldaar de schandpaal 
verdient. De doodstraf 
moet worden afgeschaft, 
of het nou schrijvers of 
Iraanse communisten 
betreft. 
Maar de actie in de krant 
bleek bij nadere inspectie 
van de tekst van een ge
heel ander karakter. Het 
betrof hier een actie tegen 
'verzuurd papier'. Ook dat 
begreep ik onmiddellijk. 
Zure regen verzuurde bos
sen, verzuurde bomen, 
dus verzuurd papier. Dat 
ik daar niet eerder aan ge
dacht had. Boeken vreten 
bomen, dat is bekend. 
Schrijven is een milieuon
vriendelijke, zoniet milieu
vijandige daad. Elk boek 
maakt de wereld weer een 
beetje zuurstofarmer. Je 
zou het er benauwd van 
krijgen. Zet een plant in 
uw boekenkast, liefst van
daag nog Schrijvers zou
den voor straf elk jaar een 
boompje moeten planten. 
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Bestseller-auteurs alsjan 
(Turbotaal) Kuitenbrou
wer, Van Dis, Van Kooten 
en De Bie worden omge
schoold tot boswachter. 
Verzuurd papier. Ameri
kaanse schrijvers alsNor
man Mail er en Kurt Vonne
gut hebben daartegen een 
actiegroep opgericht. 
Want bijna alle na 1850 ge
drukte boeken staan (on
der andere in de New York 
Library, daarover ging het 
bericht) te verkruimelen. 
Op houtpulppapier-met
lignine gedrukte boeken 
'roesten', verkruimelen, 
worden geel en bruin. 
Zuurvrij papier (op basis 
van katoen en linnen) gaat 
daarentegenzo'n twee- tot 
driehonderd jaar mee. U 
begrijpt dat ik mijn eigen 
boekenkast ging bekijken. 
Inderdaad. Welbe
schouwd één overwegend 
verkruimelende geel
bruine hoop pulp. Freud, 
Marx, Sartre, Reve enMu
lisch ,jan (Wie is van hout?) 
Foudraine 's gang door de 
psychiatrie, Pa ui enA.D 
de Groot; ze staan alle
maal weg te rotten. Boek
verbranding is welbe
schouwd een zinloze daad. 
Boeken staan op termijn 
zichzelf op te heffen. Van
daar dat de stofzuiger de 
stofvorming in mijn werk
kamer nauwelijks aankan. 
Een raadsel van jaren op
gelost. Ik zuig maandelijks 
gewoon stofzakken vol 
boekrestanten weg. En 
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dan zwijg ik nog maar van 
de erbarmelijke kwaliteit 
van het bind- en plakwerk 
derruggen.Nergens 
wordt zo heftig uit de band 
gesprongen als in een 
oude boekenkast. 
Vanwaar deze opwinding? 
Waarom zou een boek 
meer dan dertig jaar mee
moeten? Een boek vergaat 
tot stof, net als de mens. Te
rug in de kringloop, een 
respectabele bestem
ming. Waarom zou een 
boek de eeuwen moeten 
trotseren? Daar komt al
leen maar ellende van, zo
als uit de Bijbel en Koran 
moge blijken. Nee, schrij
vers moeten aanvaarden 
dat hun boeken, net als zij
zelf, vergankelijk zijn. 
Goeie ideeën, slechte 
ideeën, hartstocht, wraak, 
liefde, haat, hebzucht en 
deelzucht oorlog en vre
de, wil tot maatschappijve
randering (vult u zelf maar 
aan) worden toch steeds 
opnieuw, in wisselende 
vormen, onder woorden 
gebracht? Elk boek hoeft 
toch niet tot in de eeuwig
heid geconserveerd te 
blijven? De tafelen der 
wet, de stenen platen 
waarop Mozes zijn teksten 
voor het nageslacht zou 
bewaren, vonden eigenlijk 
alleen maar navolging op 
het kerkhof. 
Niet getreurd, oprechte 
agnost-met-teveel-begrip
voor-religie! Put hoop en 
troost uit het volgende be-
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richt. Het oprukkend isla
mitisch fundamentalisme 
bestaat niet uitsluitend uit 
kadaverdiscipline aan de 
ayatolla van Teheran. De 
ayatolla van Kaolak, de Se
negalees Ahmed Niasse, 
heeft een visie op Salman 
Rushdie's boek die ver
kwikkend aandoet. Hij be
nadert zijn ambtgenoot uit 
Teheran binnen psychoa
nalytisch model. Volgens 
Ahmed Niasse 'moet elke 
persoon die meent in de 
romanfiguur uit Rushdie's 
boek de volmaakte pro
feet te herkennen, boete 
doen opdat God hem deze 
stommiteit moge verge
ven, een stommiteit die te 
denken geeft over zijn on
derbewuste'. Ik had u 
graag het commentaar van 
Khomeini hierop doorge
geven maar hardnekkige 
pogingen mijnerzijds bij 
de ambassade te 's-Gra
venhage bleven tot nu toe 
zonder resultaat. De vraag 
of The Satanic Verses niet 
eigenlijk een sleutelroman 
is, waarin nietMahound (of 
Mohamed) maar Khomeini 
de hoofdrol speelt, blijft 
dus staan. Doe er wat aan, 
zou ik zeggen. Liefst wel 
voordat Rushdie, The Sata
nic Verses én Khomeini in 
de kringloop zijn ver
dwenen. 

TonRegtien 

Ton Regtien is publicist 
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MIJN IDEAAL: 
MANCHETIEN EN 

MANCHETKNOPEN 

Ook de gewezen profvoetballer 
heeft zo ziin idolen. Henk Bin
nendijk biivoorbeeld, de neus 
van de EO. In ziin boekDiva in 
Winschoten droomt Jan Mulder 
ervan 'Ergens in Nederland door 
een plantsoen of voetgangers
promenade te lopen, en dan par
does tegen de windmicrofoon 
van Henk Binnendiik op te bot
sen.( ••• ) 'Mag ik U een vraag 
stellen?' 
Ik was een en al oor. 
'Mag het een persoonliike vraag 
ziin?' 
Zeker. 
'Wat vindt U van God?' 
En ik dreunde vlekkeloos uit het 
hoofd op: 'God is een werkstuk 
van de heer Halma uit Schiedam. 
Hii bestaat geheel uit plastic 
roerstaafies. De heer Halma 
heeft 

onder andere bi i een houtfirma 
gewerkt en van afvalhout maak
te hii in de i aren vlak na de oor
log autooties, hiiskranen, 
poppenhuizen en burgemeester
ties. Toen de plastic roerstaafies 
in zwang kwamen, maakte de 
heer Halma daarvan eerst kleine 
werkstukken, zoals vogel
kooities. 
Later kwamen de modellen van 
de Riinbruggen, de Romeinse 
legerkampen, Niilboten, ban
ketbakkerswinkelties, koetsen, 
karren, locomotieven en een 
stoomcarrousel die de heer Hal
ma viifenveertigduizend uur ar
beid heeft gekost. Ziinwerkals 
kraandriiver inspireerde hem tot 
het maken van hiiskranen voor
dat hii begon aan God. De heer 
Halma maakte geen gebruik van 
een werktekening.' 

Over God hebben we het verder maar niet 
gehad, kortgeleden, op een dinsdagoch
tend in het donkerste hoekje van De IJs
breker. (Aan het tafeltje naast ons scho
ven achtereenvolgens aan: een dik manne
tje en een weeklagende vrouw, van wie 
niet te bepalen viel of ze op incestueuze 
wijze aan elkaar verslingerd waren, of ge
woon holisten; de ideale lezeres van Jan 
Mulder, 'zo beeldschoon dat ik me niet 
aan een beschrijving durf te wagen'; en 
voorheen het Socialistische Dameskoor 

Dageraad, de stemmetjes onvast maar 
niet gebroken.) 

waar gaat zijn ernst over in ironie? 
Het is moeilijk te zeggen. Vroeger, in de 
eerste helft van het Cruijff-tijdperk, was 
hij de vedette in de spits bij Anderlecht en 
het Nederlands elftal. Als jongen van ne
gentien verhuisde hij van Winschoten 
naar Brussel, om topvoetballer te worden 
in een wereldstad. Vijftien jaar later sloot 
hij een grote loopbaan af bij Ajax, tob
bend met een knieblessure. Hij bleef niet 
hangen in de voetballerij, maar ontwik
kelde zich tot een uitzonderlijk colum-
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En Gorbatsjov? 

'Ja, ik geloof in Gorbatsjov. Dat vind ik 
echt een held. Een groot man! Dat is toch 
bewezen, dat die man verbluffende initia
tieven heeft genomen daar- ja, een waar
lijk heroïsche poging.' 

Maar wie is Jan Mulder zelf eigenlijk, en 
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nist. Iedere maandag en vrijdag staat hij 
in De Volkskrant, en op woensdag in Else
vier, met stukken even vluchtig als de geur 
van jasmijnthee in Engelse tuinen. Obser
vaties van een passant, die een tafereel tot 
in de nietigste kleinigheden in zich op
neemt, en zich dan omdraait en wegloopt, 
open voor het volgende alledaagse pano
rama, alsof hij zich niet kan herinneren 
ooit eerder zoiets te hebben gezien. Hij is 
niet iemand die lang bij een afscheid 
stilstaat; daarvoor is zijn betrokkenheid 
bij de gebeurtenissen te gering. 

'Ik heb niet de neiging om de herinnerin
gen aan mijn jeugd in Winschoten te ver
stoten, maar ook niet om erin te zwelgen. 
:'vtijn vader was schoenmaker. Tegenwoor
dig heb ik bepaalde stukken gereedschap 
die hij gebruikte bij me thuis staan. 
Vreemde houtjes om het leer mee aan te 
trekken. Die dingen vind ik nu wel mooi, 
al romantiseer ik ze misschien sinds mijn 
vader is overleden. Maar verder heb ik 
met vroeger niets meer te maken. Die voet
balcarrière, ook zoiets. Ik kan me nauwe
lijks meer voorstellen dat ik in Brussel ge
voetbald heb. Het moet toch indringend 
geweest zijn: je bent negentien, je komt in 
een nieuwe stad, ik was toch een ster in 
Brussel, iets waarvan ik altijd gedroomd 
had. Een belangrijk deel van mijn leven -
maar het zegt me helemaal niets meer. Het 
v·Jetballen zelf mis ik ook helemaal niet 
meer. Emotioneel heb ik er geen seconde 
onder geleden.' 

De geboren voorbijganger, Jan Mulder. 
Maar ook de vedette onder onze colum
nisten, een surrealist met een coming out
probleem, een Bussumse huisvader, en 
een kenner van de Duitse politiek. Dat 
laatste beweert hij althans zelf, en wie zou 
hem niet ernstig willen nemen? 

'Ik ben een heel goed mens. Ik wens altijd 
iedereen het allerbeste toe. Laatst zei 
iemand tegen me dat ze nog geen uur met 
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mij onder één dak zou willen wonen. Ik 
begrijp dat niet. Ik zou lastig zijn en sik
keneurig. Maar zo is het niet. Zo zie ik er 
misschien uit, maar zo is het echt niet.' 

Was je als voetballer niet las
tig, een buitenbeentje? 

'Ik was niet iemand die in het trainings
kamp een schaakcomputertje meenam, 
nee, of boekjes van Jan Hanlo. Nee, ik 
ging wel klaverjassen hc'1r. Al die tijd dat 
ik voetbalde geen boek gelezen. Ik ging 
volkomen op in het voetballen. Belang
stelling voor beeldende kunst had ik toen 
wel al een klein beetje. Ik herinner me dat 
ik in mijn tijd bij Ajax een keer aan Nico 
Scheepmaker vroeg waar een bepaalde 
tentoonstelling van naïeve Joegoslavische 
schilderkunst hing. Volkomen verbouwe
reerd ging hij naar huis, totaal gelukkig. 
Op die dag heb ik veel goedgemaakt voor 
de totale voetbalsport. 
Maar een buitenbeentje was ik niet. Hoog
uit was ik een uitzondering in de zin dat ik 
kritische opmerkingen maakte over din
gen die de meeste voetballers weinig zeg
gen: de stof van de shirts bij voorbeeld, 
dat enge glasfiber dat geen zweet op
neemt. Of kousen waarvan de hak onder 
je voet schoof. Daarmee kan je tegen Real 
Madrid het veld toch niet op?' 

En in meer politieke kwesties, 
.zoals de boycot van de WK in Ar
gentinië, waar Bram en Freek in 
1978 op aandrongen? 

'Ik zou toen waarschijnlijk gezegd heb
ben: ik voetbal overal, als ze maar genoeg 
betalen. Of dat nu veranderd is? Jawel, nu 
heb ik een fatsoenlijk standpunt. Ik ben 
voor boycot. Ik ben voor de boycot van 
Shell! Maar ik tank er wel, als ik benzine 
nodig heb. Ik vind mezelf zo ontzettend 
nietig tegenover Shell, dat ik het onzin 
vind om een pomp door te rijden. 
Ik ben ook tegen het eten van vlees. Dat 
doe je niet, je eet geen dieren op. Maar ik 
ben opgegroeid met gehaktballen, en die 
vind ik lekker ook. Wat nu?' 

Voetbalde je .zonder bezwaren 
in Spanje, bijvoorbeeld? 

'Tja, ik wist wel dat Franco aan de macht 
was, maar iedereen voetbalde daar. Het 
was niet zo actueel of nijpend als de 
schandalen in Argentinië. In Spanje ver
dwenen geen mensen, voor zover wij 
wisten. Niet voetballen daar was niet aan 
de orde. Ik voetbalde tenslotte ook in 
Tsjechoslowakije en Hongarije. Het is 
moeilijk om daarin grenzen te trekken. 
Iedereen is toch even slecht? Ik ga uit van 
de domheid en slechtheid van mensen, en 
daar rangschik mezelf graag onder. 
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Er zijn natuurlijk wel een paar intelligente 
mensen, maar daar moet je ook weer mee 
oppassen. Je hebt dan weer de neiging die 
stem te volgen, er achteraan te lopen. En 
dat is het lot van de mensheid, niet? Altijd 
maar weer verkeerd! 
Het is altijd angstig wanneer iets collec
tief gebeurt. Zoals nu het milieuprobleem 
weer collectiefwordt genegeerd. Mijn eer
ste prioriteit: het wandelbos. Het is toch 
diep triest. De zeeën zijn dood. Elke dag 
ergens een kernrampje. Over Tsjernobyl 
hebben ze 1 o/o van de waarheid gezegd! 
Vandaag of morgen gebeurt er een onge
looflijke ramp. Je kan erop gaan zitten 
wachten. En nu presenteren ze weer het 
Nationaal Milieubeleidsplan, maar dat is 
geen teken van grotere zorg. Dat is doen 
alsof. Als ze er echt iets aan willen doen 
moeten ze er niet 1 maar 80% van het na
tionaal inkomen aan besteden. De hele 
maatschappij moet op zijn kop! De hele 
bedoening moet ondersteboven! 
Er moeten landen kilometers in de aard
bol zakken, omdat ze het economisch niet 
meer redden. Miljoenen mensen moeten 
sterven van de honger, omdat ze geen 
werk en eten meer hebben! Honderden 
miljoenen! Dan heb je een kleine kans dat 
je het nog redt.' 

Maar dat wens je toch niemand 
toe? 

'Jou niet, maar die anonieme massa toch 
wel? Opgesodemieterd ermee! De man in 
de straat doet toch niets. Het zijn net voet
ballers: je moet ze regels geven, en als ze 
zich er niet aan houden, dan streng straf
fen. Mensen willen gestraft worden, heer
lijk, vastgebonden worden! 
Ik wou maar zeggen: het moet anders. En 
niet met van die kleine tikjes. Alles moet 
anders geregeld worden. Maar dat kan al 
niet meer. Dat wil ook niemand meer. 
Iedereen wil namelijk dood. De afgrond 
in. Dat is de diepe drijfveer van de mens. 
Het is gewoon reddeloos verloren, wees 
nou eerlijk. Binnen twintig, dertig jaar is 
het toch afgelopen? Dat maken wij nog 
mee. Fantastisch. Wat een film, niet? Ik 
loop er niet uit! De totale ondergang te 
zien van al die domheid. Om het in één 
woord te zeggen: Nee/ie Smit-Kroes. 
Ik citeerde laatst nog André Breton in 
mijn column: 'De simpelste surrealis
tische daad is met een revolver in de vuist 
de straat op gaan en in het wildeweg op de 
menigte schieten.' Brand in de musea! 
Brand in de aarde! De conclusie moet 
zijn: Neelie Smit-Kroes is eigenlijk een 
kunstenares. Het is een vorm van kunst. 
Zoals Christo doet, zo pakken wij de 
stranden van de Noordzee in, in een kilo
meters lange laag olie. 
Die potsierlijkheid van politici vind ik 
ook een soort schoonheid bezitten. Dat 
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gekrioel in de Kamer. En in Duitsland is 
het net zo.' 

Zou jij daar op de Grünen stem· 
men? 

'Ben je gek. Stemmen is sowieso zinloos 
natuurlijk, maar die Grünen vind ik hele 
akelige mensen. Zet ze bij elkaar in een 
zaal en ze dragen een uniform. Ik hou niet 
van uniforms. Al die enge dikke truien. 
Net PvdA'ers. Baantjesjagers! Dubieuze 
lui! Tot in de kiem! Hele vervelende, eli
taire lui zijn dat. 
Sterker nog: juist mensen waar ik volgens 
mijn politieke inzicht en gevoel op tegen 
ben, vind ik vaak heel leuk. Kohl bij voor-

beeld, of Strauss. Als die mensen aan de 
macht komen is dat juist goed. Dan gaan 
ze zich op een natuurlijke manier inhou
den. Die reflex zie je vaak. Strauss gaf 
plotseling miljardenleningen aan de 
Sovjet-Unie. Die mensen gaan, eenmaal 
aan de macht, anders doen dan ze werke
lijk zijn. Dus die secretaris-generaal van 
de NAVO, Wörner, die tot in de diepste 
diepten verwerpelijke man, heb ik liever 
op zo'n plek dan een man met zogenaamd 
progressieve ideeën. Dat doe je toch niet, 
in de NAVO geloven? Iemand van wie je 
nog lichtelijk in het goede gelooft, is per 
definitie niet in de haak. 
Om een linkse politiek te krijgen, moet je 
rechtse machthebbers hebben. Waar 
staan de meeste kerncentrales? In Frank
rijk. Wie is het krankzinnigst bezig? Een 
socialist: Mitterand. Hartstikke bezeten 
van oorlog. Geef mij maar die akelige 
burgemeester van Parijs, Chirac. Snel pre
sident maken, die man!' 

En wat doe jij zelf met je veront· 
waardiging? 

'Ik persoonlijk? In Bussum? Niets. Om
dat het zinloos is. Ik haat zinloze dingen 
ter verbetering van de maatschappij.' 

Maar heb je zelf geen enkele in
vloed op wat er gebeurt? Door 
in de krant te schrijven bijvoor
beeld? 

'Nee, niet echt. Je kan bereiken dat 
iemand denkt: ja, dat is onder woorden 
gebracht zoals ik het gisteren zelf ook zag. 
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Een aangenaam gevoel, meer niet. Maar 
iemand beïnvloeden, dat is nauwelijks 
mogelijk. Dat is meer iets voor apinion 
leaders als Blokker en Kom rij. Hoewel die 
dan weer vaak het tegenovergestelde be
reiken: dat je de nar wordt van het esta
blishment. Nee, dat is uitzichtloos.' 

Voel je geen verantwoordelijk
heidsbesef? 

'Alleen tegenover mezelf. En tegenover de 
taal.' 

In de politiek wordt de taal misbruikt, ter
wijl zij het domein zou moeten zijn voor 
vrijheid van gedachten. 

ben gewoon een aanvallende middenvel
der. Ik ben teveel gebonden aan conven
ties. Geen baanbreker. Ik heb geen wilde 
woeste tuin, ik maai. Het grasveldje.' 

Hoe ziet je paradijs eruit? 

'Ik hou van hoge ruimtes met grote ra
men. Met spiegels, en een adelaar er bo
venop. Zware kroonluchters, zwarte laar
zen, heel veel paarden en grote beelden
groepen. En dan daarbij een bibliotheek. 
De sfeer van zo'n leeskamer, die ik be
schrijf in Die Domäne des Hausherrn: sta
pels boeken, eilanden waar je tussendoor 
moet lopen. 
En manchetten met manchetknopen. 

Die voetbalcarrière, ook zoiets. Ik kan me 
nauwelijks meer voorstellen dat ik in Brus
sel gevoetbald heb. Het moet toch indrin
gend geweest zijn 

'Maar daar moet je niets mee willen berei
ken, dan wordt het weer gevaarlijk. Kunst 
met een streven, behalve schoonheid: le
vensgevaarlijk. Je moet het onbewust 
doen, en daarbij een norm aanhouden, 
een bepaalde ethiek. Heel onbewust moet 
je jezelf begeleiden, zodat je geen burger
trut wordt, of een losgeslagen, vrijblij
vende kakelaar. Waarbij ik overigens al
tijd op het standpunt sta dat alles mag. 
Dat je dus ook standpunten mag verkon
digen die abject zijn. 
Columnisten en satirici zijn natuurlijk 
ontzettend rechtse lui, die je een mening 
door de strot willen duwen. Hun menink
jes. Maar de kunst is om die weg te stop
pen. Je weet dat het geen zin heeft, dus je 
moet het verhullen. Om het lezenswaardig 
te maken moet je het verpakken in een 
overdrijving. De overdrijving is mijn stijl
figuur. En die moet je heel precies aan
brengen. In de vorm, in de stijl, in de kleur 
zit je standpunt. En niet in de stellinkjes 
of zo. Die kun je tenslotte altijd om
draaien.' 

In Diva in Winschoten sluit je je 
jeugdherinneringen af met de 
zin: 'Ik was definitief surrea
list.' 

'Ja, maar dat was ironie! Ik ben niet zo'n 
surrealist. Ik ben iemand die lichtjes over
drijft, en soms wegschiet naar iets dat ik 
nu niet onder woorden kan brengen. Het 
is vrij braaf, hoor. Mijn surrealisme is 
braaf. Ik ben in het dagelijks leven be
hoorlijk saai. Ik ben ook geen kunste
naar, iemand die zich helemaal geeft. Ik 
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Strakke kleding, overhemden die mooi 
strak zitten. Dat is mijn streven. Mijn 
ideaal: manchetten en manchetknopen, 
laat die laarzen en die adelaar maar weg.' 

En een roman? 

'Met mijn manchetten en manchetkno
pen aan achter het bureau zitten in mijn 
Herrenzimmer, en werken aan een dikke 
roman over een zelfingenomen iemand 
die het goed voor heeft met de wereld, en 
haar toch de genadeklap geeft.' 

Een generaal? 

'Nee, een Groene. De roman begint heel 
vredelievend, maar in het zevende hoofd
stuk begin je allichtjes te kokhalzen. Die 
Groene loopt in dat pak vooraan bij alle 
demonstraties, tegen discriminatie, tegen 
vrouwenonderdrukking, tegen het on
recht in de wereld. Het zou Van Es kunnen 
zijn, van die partij waar ik altijd op stem.' 

De PSP? Jan Mulder stemt altijd, en wel 
op de PSP? Wie is hij eigenlijk, en waar 
gaat zijn ironie over in ernst? 

Chris Keulemans/Geno Spoor• 
mans 

Chris Keulemans en Geno Spoormans 
zijn redacteur van DE HELLING 
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Links toerisme. gerust hoor. 
linkse n zijn ook maar gewone :. 

êf6n zichlnniets'van· 

Ftmtirig ~CJ9m); .. , . .. ; . . . ,, ; 

types aan te treffen op een kunstv,~rêiS" · 
naar B,a rcelona, Florénce 'is niet exquJ$;i~?;$;;f:~ · 
genoeg meer: We befietsen het H9ngaarse 

·· taagland (achterhaald!), b.~~limmen de Mont 
Ventóux (idem dito) en trekken hogelijk 
geïnteresseerd door.China of Turkije (in!). ··· .. •1--• 

... De verschillen vervagen, dat wel: Politieke 
gew~!ensnood komt minder entninder . 
. yoor. Een tijetje terug waren landen als 
Spanje en Griel<enland emstig taboe, 
tegenwoordig alleen nog Zuid-Afrika. 
Indonesië en Turkije - het mag! · 
Pelgrimstochten - zoals vroeger naar.het · 
Portugal van de Anjerrevolutie;·het Cuba va11· ··s 
Fidel en het Italië van de PC I - zijn uitd~ · ·. · 
gratie. Nu gaan we naar landen en streken / • · · 
vanwege het klimaat en);;J.e Cultuur. . . ·. ~. · tJ .. i I 
Toch bloeit het vakantie:vtezen ~ 

lenvande:2~:.· ,. ~ ,. 
Tegenwóórdig ·· • .. 

bureautje '!i! 
lil 

.. Maar: we 't'erttllen er élk~irr:;á~tijd~rfte!.~Jf··if~ 
'vleugje iron ie ovtr, ,ommîgin zelfs·mëf·t~ ><' · ••• ;, 

walging. Het tnágwef, maár helétnáaT. ;~ ......... ;,:;>;;· · .... .._,3•·1."' 

cteugen doet het niet waar g~ne rrfë~jh:~; ; . ·: .. · ... ):J; · · > · · .. 
er met de caravan op~ittfekken, ml'kél'l i ~/ ::,~:(:tts·~rcfi~~l'i~j:; /. ·, .. 
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// ; ,'-~ .;;~, f:;; ,_ i~e/7~ '/~/ { ' .. ' .·~ ·-{; .. : ·,· ~·· /. ./.-.~~~:::>~: ., ~ 
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Een beetje progressief iemand 
haat Neckerman-achtige reizen 
naar warme stranden. Dat komt 
omdat hij {m/v) zich bewust is 
van de toestand in de wereld. 
En bovenal waant hij zich 
kosmopoliet. Uitsluitend in 
voor- en naseizoen trekt hij 
door 'drukke vakantielanden'. 
In het hoogseizoen bereist hij 
exotische landen. Voor het ge
mak schakelt hij daarvoor één 
van die alternatieve reis
bureautjes in. Naarstig speurt 
hij naar het allerlaatste onbe-

HET 
KRIMPENDE 
LINKSE 

VAKANTIEGEWETEN 
dorven plekje ter aarde en al 
reizend verorbert hij voedsel 
waar geen normaal mens ooit 
van gehoord heeft. DE HELLING 
over de handel en wandel van 
de alternatieve toerist. Maar 
vooral over zijn super-ego. 

'Oh Pi po, wat is er toch veel buitenland op de 
wereld!' Historische woorden van Mamalou 
tot haar levensgezel. Het beroemde kinder
serie-duo trok voortdurend 'de wijde wereld' 
in. Overal waren Pi po en Mamalou thuis en 
over contacten met 'de lokale bevolking' 
hadden ze niet te klagen. 
De droom van de alternatieve toerist in een 
notedop. Begin zeventiger jaren was het ta
melijk eenvoudig. Vakantiebestemmingen 
beperkten zich in de regel tot Europa of eigen 
land. Er was consensus over waar je wel of 
niet heenging. Spanje, Portugal of Grieken
land waren nog onvervalste dictaturen en 
werden dus geboycot. Communisten, nog 
niet geplaagd door de kritiek op 'het reëel be
staande socialisme', gingen veelal naar een al 
dan niet zonovergoten plek in één van de 
Oostbloklanden. Wie meer geld had, schreef 
zich in voor een door Veru:ererrws georganiseer
de groepsreis naar Cuha, het land dat het 
langst boven enige stalinistische verdenking 
verheven was. 
De laatste vijftien jaar zijn er vele potentiële 
vakantielanden bijgekomen. Meer mensen 
pakken het vliegtuig en meer mensen maken 
verre reizen. AfWegingen om ergens wel of 
niet naar toe te gaan, lijken sterk veranderd. 
Was vroeger de geringste schending van 
mensenrechten voldoende geen voet over de 
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grens te zetten, tegenwoordig wordt daar 'ge
nuanceerd' over gedacht. 

Peealanten 

Voor sommigen is het nog altijd onverteer
baar om naar landen met een dictatoriaal 
bewind te gaan. Het idee om ook maar één 
cent richting Chileense staatskas te doen 
vloeien, bezorgt hen slapeloze nachten. Over 
dergelijke landen dient onverwijld een toe
ristenboycot afgeroepen te worden om het 
isolement van de regimes die er heersen te 
completeren. Per slot van rekening heeft het 
bewind van Marcos op de Filippijnenjaren
lang stand kunnen houden door het geld dat 
vooral Westerse toeristen erheen brachten. 
Anderen willen er juist heen om met eigen 
ogen te kunnen zien hoe erg het er wel is en 
hoe inspirerend het verzet ter plekke bezig is. 
Een toeristenboycot heeft volgens hen alleen 
maar zin als deze 'massaal en effectief is. 
Wanneer het alleen linkse lieden zijn die 
wegblijven, wordt niet het bewind maar juist 
de zich verzettende bevolking geïsoleerd. Bo
vendien doen alternatieve toeristen bood
schappen bij de plaatselijke middenstand en 
werpen zo nu en dan wat peculanien in de hand 
van een arme bedelaar. 'Dus onze aanwezig
heid komt ten goede aan de bevolking zelf, 
redeneren zij. 
En dan is er nog de stroming die vindt dat 
'Derde Wereldlanden' geen vakantiedoel 
mogen zijn. Het toerisme naar de 'Derde 
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Wereld' is volgens hen een uitdrukking van 
wereldwijde ongelijkheid. Westerlingen wor
den daar met open armen ontvangen en 
kunnen er naar verhouding heel goedkoop 
leven. Andersom is het voor 'Derde Wereld'
ingezetenen onmogelijk om eens vakantie in 
Europa· te vieren. 'Hoe vaak zien wij hier 
toeristen uit Tahiti? De persoon die ons daar 
met bloemenkransen ontvangt zou hier met 
een aidstest verwelkomd worden', aldus Frans 
de Man, drijvende kracht achter de praat
groep Toerisme en Derde W:reld in het PPR
ledenblad RodikdcnkranJ. 

Oranje Vrijstaat 

Slechts één land wordt massaal afgekeurd als 
vakantiebestemming: Zuid-Afrika. Behalve 
door diegenen die helemaal geen taboes ken
nen. 'Ik neem mijn geweten mee op vakan
tie, dus de hele wereld staat voor mij open', 
zeggen ze. Zolang je ter plekke duidelijk 
maakt datje aan de goede kant staat, mag je 
ook met je rugzak door Oranje Vrijstaat en 
Transvaal trekken. 
Naast deze politieke redeneringen zijn er de 
meer persoonlijke gevoelens van onbehagen 
bij het idee één van de vele buitenlanden te 
bezoeken. Zo leeft er nog steeds een ouder
wets ressentiment tegen Duitsland. Het idee 
om je onder oude (en tegenwoordig ook 
nieuwe) nazi's te begeven, wekt de nodige 
emoties op. Hetzelfde geldt voor Oostenrijk 
en in mindere mate voor Frankrijk (vanwege 
Le Pen). En dan heb je nog de mensen die 
het niet zien zitten om tijdens hun vakantie 
met grote armoede geconfronteerd te wor
den. Hen vergaat de eetlust als ze om zich 
heen zien hoe weinig de plaatselijke bevol
king te verteren heeft. Of ze blijven hun va
kantielang nadenken over de vraag of ze nu 
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wel of niet iets moeten geven aan de bedelaar 
langs de kant van de weg. 
Wie nu denkt dat in linkse kringen een le
vendig debat plaatsvindt over vakantie
bestemmingen, heeft het volslagen bij het 
verkeerde eind. In sommige gevallen zit er 
zelfs geen logische lijn in de gevolgde redene
ringen. Zo zijn er links-georiënteerden die 
het mensenrechten-argument hanteren om 
voorlopig af te zien van een reisje naar Israël 
maar graag wel eens een kijl9e zouden ne
men in Turkije. 

Ook is er geen scheiding der geesten te ont
waren die parallelloopt aan de verschillende 
politieke stromingen. Er zijn communisten 
die vinden dat Tsjecho-Slowakije geboycot 
dient te worden, terwijl het ANJV, ~jonge
renorganisatie verbonden aan de CPN, dit 
jaar weer vol enthousiasme een reis daar
heen organiseert voor jongeren die zin heb
ben om 'te gaan kamperen en tegelijkertijd 
een socialistisch land te bezoeken'. 

Gringo 

\Vel zijn er trends te ontwaren in het alterna
tief vakantiegedrag. Toen de dictaturen in 
Griekenland, Spanje en Portugal waren ge
vallen, trok men massaal die kant op. Een 
(werk)bezoek aan een Portugees landbouw
collectief vormde het neusje van de linkse va
kantiezalm. Je kon je er helemaal één voelen 
met de strijd van de anjerrevolutionairen. De 
Griekse eilanden vormden een verantwoord 
paradijs voor diegenen die er zonder zorgen 
eens helemaal uit wilden zijn. En ook Spaans 
Baskenland werd voor een aantal mensen 
een plek om met goed fatsoen naar te verlan
gen. Maar men keek nog verder over de 
grenzen. Continenten als Afrika, Azië en 
Iatijns-Amerika kwamen in het vizier. India 
werd het Mekka van de navelstaarders die 
Zl·ch aangetrokken voelden tot Oosterse sfe
ren. Latijns-Amerika werd een favoriet reis
doel voor de wat politiekere types. Er ont
stond een ware stormloop op de cursussen 
Spaans, die veelvuldig werden en worden 
aangeboden. Men wilde zo min mogelijk als 
J{nngo door de mand vallen. De alternatieve 
vakantieganger voelt zich geen toerist. Hij is 
reiziger met een open oog voor internationa
le verhoudingen. Hij gaat ver van huis voor 
zowel het landschap als voor het warme con
tact met de lokale bevolking. 
Gaandeweg werd Nicaragua het Portugal 
van de jaren tachtig. Niet alleen als vakantie
hnd, maar ook als levensvervulling. Was het 
elan van de links-radicale politiek in Neder
land watje noemt tanende, dáár kon je goed 
wrrk verrichten voor een klein land dat als 
één mens was opgestaan tegen het Ameri
kaanse imperialisme. Het is echter niet 
iedereen gegeven een bestaan op te bouwen 
in het land van zijn (politieke) dromen. De 
meesten van ons zijn nog altijd aangewezen 
op een jaarlijkse zomervakantie en eventueel 
nog een weel9e wintersport (ook voor de al
ternatieven meestal in Waldheimlamd). 
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Voor wie meer tijd en geld heeft en ver wil, is 
Indonesië steeds meer een geliefde bestem
ming geworden. je hebt zelfs 'vlieg- en fiets
vakanties' naar Sumatra, Bali en Borneo. 
Voor diegenen die het wat dichterbij zoeken, 
wordt Turkije de vakantieklapper van de ko
mende jaren. 

Trend 

Het Amnesty Internationaal Jaarboek '88 
meldt dat in Turkije duizenden mensen om 
politieke reden werden gevangen gezet en 
dat systematische marteling op grote schaal 
voorkwam. Bekend zijn de processen tegen 
aanhangers van de links-socialistische partij 
Devyol, die voor een militaire rechtbank 
worden gevoerd. Bekend is ook de situatie 
van de Koerden in het Oosten van het land. 
Voor het groepje vredesactivisten rond ds. 
Kees K. voldoende reden om actie te voeren 
tegen de Nederlandse levering van gevechts-
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De alternatieve vakantieganger voelt zich geen toerist 

viegtuigen aan Turkije. Voor Andree van Es 
voldoende reden om daar Kamervragen over 
te stellen. 

Turkije is lid van de NAVO en kijkt verlan
gend uit naar de dag waarop niets de toetre
ding tot de EG meer in de weg staat. Er 
wordt meer en meer door Westerse bedrijven 
geïnvesteerd. Het Amerikaanse weekblad 
Newsweek besteedde onlangs een heel katern 
aan Turkije als straJ.egic trading partner. 'Like Ita
ly and Spain, Turkey offers foreign investors 
a young and growing market. It boasts 55 
million consumers, a competitive labor force 
and a demoeratic gaverument intent on mo
dernizing through free enterprise.' Aldus de 
Newsweek-karakterisering van Özals staat. 
De Turkse toeristenindustrie zit volop in de 
lift. Vorig jaar steeg het aantal toeristen met 
veertig procent naar meer dan vier miljoen. 
Om het (georganiseerde) massatoerisme op 
te vangen, werden complete dorpen wegge
vaagd en de bevolking ervan gedeporteerd 
ten gunste van de bouw van grote hotels. 
Ook de alternatieve toerist laat het niet afwe
ten. Mensen die enige jaren geleden nog lie
ver een maand naar een appartement in Be
nidorm werden verbannen in plaats van zelfs 
maar aan een retourtje Turkije te denken, 
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pakken nu welgemoed hun koffers en gaan 
op weg naar het erfgoed van het Ottomaanse 
rijk. 
Ze gaan dan ook niet echt op vakantie. Voor 
hen geen drie weken zon en strand met zo nu 
en dan een loom wandeltochtje. Ze gaan er
heen om de Turkse cultuur van birmemti.t te le
ren kennen en om contact te leggen met het 
onderdrukte maar strijdbare deel van de be
volking. Een onderneming waar vertegen
woordigers van Turkse organisaties niet af
wijzend tegenover staan. Onder het motto 
'zij die het gezien hebben, kunnen het verder 
vertellen' wordt de (linkse) Turkijeganger be
schouwd als een pleitbezorger voor een meer 
democratisch Turkije. Een opvatting die ook 
in andere 'foute landen' wel leeft. Bij de 
HTIB, een Turkse arbeidersvereniging, 
kloppen zo nu en dan mensen aan om adres
sen te bemachtigen van linkse Turken die be
zocht kunnen worden. Naast het genieten 
van 'dit prachtige land met zijn eeuwenoude 

Je hoeft niet hoogstpersoonlijk met een gemartelde communist 
aan tafel gaan zitten 

foto: Peter Mortens 
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geschiedenis en gastvrije bevolking' kan men 
middels een bezoekje aan plaatselijke vak
bondsleiders en linkse politici het nodige 
doen aan internationale solidariteit. 

Gemarteld 

De 'concrete ervaring' die de laatste jaren, 
ook in linkse kringen, terrein heeft gewonnen 
tegenover de 'theoretische kennis, bereikt in 
dit vakantiedenken haar hoogtepunt. Was 
het horen van de uitdrukking 'je moet er ge
weest zijn' in het verleden voldoende om in 
bitter hoongelach uit te barsten, tegenwoor
dig wordt daar anders over gedacht. 
Als je het zelf hebt gezien, kun je er tóch be
ter over oordelen, zo meent men. Dus drinkt 
men dagenlang kopjes thee en nuttigt maal
tijden met, respectievelijk op kosten van, de 
plaatselijke bevolking en voelt men zich meer 
en meer betrokken. 
Critici van dit standpunt menen echter dat 
dit allemaal drogredeneringen zijn, bedoeld 
om je aanwezigheid in zo'n land te recht
vaardigen. Diegenen die solidair zijn met de 
strijd van het Turkse volk hoeven voor die 
solidariteit niet naar Turkije, zeggen ze. Je 
hoeft niet hoogstpersoonlijk met een gemar-
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telde communist aan tafd gaan zitten. Als je 
een paar goede boeken over dat land leest, 
kom je meer te weten dan wanneer je afgaat 
op je vakantie-ervaringen. 
Deze cynische geesten hebben ook de grootst 
mogelijke moeite met het idee dat een vakan
tie in Turkije goed is om bestaande vooroor
delen tegen Turken te bestrijden. Een opvat
ting die ook onder in Nederland wonende 
Turken en gedreven anti-racisten leeft. 'Hier 
lopen mensen met een grote boog om Turkse 
koffiehuizen heen, terwijl ze daar aangewe
zen zijn op zo'n koffiehuis en tot de ontdek
king komen wat een aardige en gastvrije 
mensen Turken eigenlijk zijn', menen ze. 
'Flauwekul', roepen hun tegenstanders in 
koor. 'Vakantie naar Turkije als anti-racis
me-cursus? Ammehoela' Als ze vinden dat 
Turken terug moeten naar hun eigen land, 
worden ze daarin alleen maar gesterkt.' 

U ziet het. Aan Turkije de twijfelachtige eer 
om links Nederland toch nog tot enige va
kantiediscussie te prikkelen. Is de opvang 
van toeristen de prijs die het Turkse en Koer
dische volk moeten betalen om meer begrip 
te kweken voor hun situatie? Neemt de alter
natieve toerist zijn geweten mee op vakantie? 
En zo ja, brengt dat Turkije een stapje dich
terbij een democratisch functionerend 
beste!? Het zijn allemaal vragen waarover we 
nog lang en breed kunnen filosoferen. Ik 
houd het erop dat ook het politieke toerisme 
niet meer is wat het geweest is. Dat vakantie 
iets is watje vooral zelf doet. Uiteindelijk zijn 
er nog maar heel weinig mensen bereid hun 
welverdiende vakantierust te offeren voor so
lidaire activiteiten. Landen als Turkije en In
donesië worden, ondanks allerlei mooie in
tenties, toch voornamelijk bezocht vanwege 
'de cultuur', het landschap en het klimaat. 
Contacten met 'de lokale bevolking' blijven 
in de regel beperkt tot min of meer toevallige 
ontmoetingen en blinken vanwege veelal ge
brekkige communicatie niet uit in diep we

derzijds begrip. 
Er zijn natuurlijk mensen die na hun vakan
tie vinden dat ze een hele ervaring rijker zijn 
en de behoefte hebben deze te delen met an
deren. De meesten gaan echter gewoon op 
vakantie om van hun welverdiende rust te 
genieten. 'Het was er prachtig, ik ben lekker 
uitgerust en het was hartstikke goedkoop', 
zegt ook de alternatieve toerist bij thuis

komst. 

Marja Vuijsjc 

Marja Vuijsje is free-lance journaliste. 
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DE REVOWTIE ·1 
'In een groepvan zo'n tien tot vijftien men
sen vertrok ik in 1962 met de trein naar 
Joegoslavië. Huib Riethof, de organisator 
van dit gebeuren, wist niet datje vantevo
ren een zitplaats moest reserveren. Dat 
werd dus staan van Eindhoven tot Zagreb. 
In Zagreb zijn we maar uitgestapt om een 
kampeerterrein te zoeken. Daar was net 
het experiment aan de gang met de ver
snellingstram. Om de vaart erin te houden 
stopten de trams niet bij haltes, maar min
derden alleen vaart. Geen wonder oat we 
er met onze rugzakken niet in slaagden al
len in dezelfde tram te springen en elkaar 
dus kwijtraakten. De volgende nacht in 
Beograd werden we door de Joegoslavi
sche Socialistische Jeugd opgevangen en 
1n een boemeltrein met voor ons onbe
kende bestemming gezet. Dat bleek het 
honderd kilometer zuidoostelijker gele
gen Velika Plana te zijn, waar het station 
schuilging achter een enorm portret van 
Tito. We bivakkeerden in een tentenkamp, 
even buiten het dorp. Er waren jeugdbri
gades uit vele landen: Ghana, Egypte, 
Frankrijk, Polen, Tunesië, Engeland, Dene
marken, lsrael. Het was traditie in Joe
goslavië dat internationale jeugdbrigades 
meehielpen aan de bouw van stuwdam
men, spoorlijnen en bruggen: 
Aan het woord is Erik Meijer, net geen 
PSP'er van het eerste uur. Hij bewerkte in 
de Jaren zestig drie keer de Joegoslavi
sche aarde. Net als veel van zijn social·lsti
sche generatiegenoten offerde hij een 
aeel van zijn vakantie op om in de paradij
sdijke arbeidersstaat te werken aan de on
cersteuing van de wereldrevolutie. Erik 
Meijer, vierenveertig jaar inmiddels, is 
tnans werkzaam bij de gemeente Rotter
dam. In zijn vrije tijd is hij lid van Provincia
le Staten van Zuid-Holland en van het par
tijbestuur van de PSP. 

Weglichaam 

Onze opdracht was om een zogeheten 
weglichaam op te werpen: een aarden 
relling van zo'n vier meter hoog voor een 
viaduct over de spoorbaan in de weg 
L~ubljana-Zagreb-Beograd-Skopje, de auto
weg van broederschap en eenheid. We 
v•verkten van half zes 's morgens tot twee 
L;. ur 's middags. Het was hard werken, met 
oe hand moest de aarde gespit en ver
plaatst worden. De harde werkers kregen 
na de drie weken een onderscheiding: je 
werd benoemd tot udarnik, stootarbei
dler. Van onze brigade was het huidige 
P'vdA-kamerlid Relus ter Beek de gelukki
S{e. Plechtig werd hem een medaille uitge
reikt. Zijn stootarbeid was mij tot dan toe 
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niet opgevallen, maar hij heeft het aan het 
slot handig gespeeld. Ter Beek dacht dat 
zoiets hem later nog wel eens van pas zou 
kunnen komen. 
Op zondag was er ontspanning. Ik kan me 
een tocht langs oude Servische kloosters 
herinneren. 's Avonds vermaakten we ons 
in en rond het tentenkamp, met cabaret, 
liedjes en ook drank. Een boer uit de om
geving, die al snel bekend stond als het 
vieze vriendje, verkocht illegaal gestookte 
alcohol en wisselde zwart. Ik vond dat 
maar niks, maar hij had genoeg klandizie 
bij de jeugdbrigades, ook bij de Neder
landse. In het kamp kregen we brood met 
volgens geruchten een fors gehalte aan 
broom: dat zou zijn gedaan om de seksue
le lusten te onderdrukken. Blijkbaar had
den de Joegoslaven daar slechte ervarin
gen mee. Het hielp minder dan men 
veronderstelde: 

Staking 

'We leerden strijd- en spotliederen van de 
linkse Labour-jeugd. Solidarity for ever, 
free beer for all the workers, when the red 
revolution comes. En aan de Egyptenaren 
leerden we op de tekst van 'Domela moet 
zakkies plakken!': 'Nasser is een zakken
wasser!' We werden uitgenodigd voor de 
Servische radio om een typisch Neder
lands lied te zingen, uit meligheid kwa
men we niet verder dan 'Janus, Janus, pak 
me nog een keer'. 
Met de Joegoslaven zelf was er een slecht 
contact. De enige vreemde taal die de 
meesten beheersten, was Russisch. Van 
enig toerisme was in die streek geen spra
ke. We werden in het dorp wel eens door 
mensen thuis uitgenodigd en bezochten 
uiteraard de plaatselijke café's, maar veel 
had dat allemaal niet om het lijf. Na die 
drie weken behoorde ik tot een bevoor
rechte groep aanvoerders van de jeugd
beweging die op staatskosten nog drie 
weken door Joegoslavië mocht reizen om 
in Bosnië, Macedonië en Vojvodina ste
den, collectieve boerderijen en hoogo
vens te bewonderen. 
Ik ging uit idealisme. Je voelde je een deel 
van de wereldrevolutie, net als de interna
tionale brigades in de Spaanse burgeroor
log. Het socialisme in Joegoslavië, dat in 
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een achterstandsituatie verkeerde, moest 
worden opgebouwd. Als zeventienjarige 
dacht ik daar de eerste keer een soort pa
radijs aan te treffen. Een systeem waarin 
het goede van het communisme en de 
sociaal-democratie was verenigd: een so
cialistische economie, maar op democra
tische wijze georganiseerd. De werkelijk
heid was wat rommeliger. Te veel privé
bedrijfjes en zelfs nog bloedwraak. Ook 
ons werk was levensgevaarlijk: betonmo
lens boven je hoofd en krakkemikkige elek
traleidingen. We hebben daartegen nog 
eens een staking georganiseerd: 

Maanlanding 

'In 1969 ging ik voor de derde en laatste 
keer: werken aan een stuwdam in de IJze
ren Poort van de Donau, op de grens met 
Roemenië. Voor de Joegoslavische jonge
ren bleek het socialisme in '69 weinig 
meer te betekenen. Men keek metjaloezie 
tegen ons op als rijke westerlingen. De 
Amerikanen landden in dat jaar op de 
maan. De Joegoslaven waren daar hele
maal vol van, iedereen zat voor de buis. Ik 
was woedend en hield hen voor dat het 
VS- imperialisme nu ook al de maan had 
bere.lkt. Uit protest keek ik niet, maar ik 
overtuigde geen Joegoslaaf. We ergerden 
ons dat Oe Waarheid en Het Vrije Volk ner
gens verkrijgbaar waren, maar wel De Te
legraaf. 
In vergelijking met 1962 en 1963 was het 
veel ruwer, gedisciplineerder, militaristi
scher. In het begin van de jaren '60 kwam 
je als internationale brigade in een gese
lecteerd kamp dat een redelijk beschaaf
de indruk maakte. In 1969 werden we on
dergebracht tussen de Joegoslaven. 's 
Morgens werd de rode vlag gehezen, je 
moest in de houding gaan staan en je 
werd volgestouwd met strijdliederen en
kreten. Bloedserieus allemaal. Sommige 
Nederlanders vluchtten toen weg. Ik ben 
nog wel eens naar de werkplekken terug
gegaan. De weg van broederschap en 
eenheid is nu vierbaans en het spoorweg
viaduct doet nog steeds dienst: 

Leo Platvoet 

Leo Platvoet is Regenboog-medewerker 
en free-lance redacteur 
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THE ROUGH 
GUlDE 

MtU~:~ Eï.l.!W(*tt~M, XOttW ft~~U:l* 
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Profiel 
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In de lente van 1982 kwam er 
een nieuw geluid op de reis
gidsen markt: The Rough Guide 
to Greece. Zes Engelsen die 
geen trek hadden om na de 
universiteit het 'gewone' leven 
in te stappen, besloten een 
reisgids te maken over Grieken
land. Ze brachten er hun vakan
tie door, schreven hun ervarin
gen aaneen en betaalden van 
hun spaargeld de drukker. Nu, 
zeven jaar later, kent de reeks 
zo'n twintig delen die elk tus
sen de vier- en tienduizend 
exemplaren per jaar verkoopt. 
Wat bepaalt het succes van de 
serie? 

'Reisgidsen: wat heeft u er aan?', luidde de 
titel van een artikel in de Consumenien-reisgids 
van maart 1988 waarin tweeëndertig Neder
lands-, Engels- en Duitstalige gidsen werden 
doorgelicht. In tweederde van de gidsen 
blijkt geen letter informatie over de econo
mie voor te komen, driekwart veronderstelt 
dat de toerist niets van politiek wil weten, 
meer dan de helft vindt flora en fauna niet de 
moeite waard, noch informatie over de 
grootte van het land en het te verwachten 
klimaat. 

Reislust 

In dezelfde maand besteedde het Boekblod 
aandacht aan de onvoorstelbare groei in de 
reisgidsensector. 'De bomen groeien tot ver 
in de hemel', jubelde het vakblad. Het einde 
van de groeiende vraag is nog lang niet in 
zicht. 'Vrije tijd, honger naar informatie, be
hoefte aan kwaliteit, individualisme, hunke
ring naar avontuur, slecht weer in eigen land: 
de reisgidsen en landkaarten hebben voorlo-
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Odyssee 

Na jarenlange aarzelingen bij zo
wat alle linkse Nederlandse uitge
vers, durfde vorig jaar uitgeverij 
SUA de stap aan en bracht, onder 
de imprint Odyssee, het eerste deel 
op de markt van wat zou moeten 
uitgroeien tot een Nederlandse 
pendant van de diverse buiten
landse alternatieve reisgidsen-se
ries. Dat eerste deel, Griekenland, 
was een grondige bewerking van 
de Rough Guide over dat land. Ver
schillende hoofdstukken werden 
herschreven, de feitelijke informa
tie werd gescheiden van de be
schrijvende tekst, uit de Anders 
Reisen-gidsen werd het praktische 
ABC overgenomen en in de tekst 
werd Lord Byron vervangen door 
Cees Nooteboom. 
Ondanks de heldere indeling en de 
mooie omslag werd het uiterlijk 
van de gids sterk bepaald door de 
mislukte kaartjes. Dit voorjaar is 
deel twee verschenen, Portugal, 
wederom op basis van een verta
ling van de Rough Guide. Opval
lend zijn de prachtige foto's van 
José Melo en de apart voor deze 
gids gemaakte plattegronden. Op 
stapel staan voor volgend jaar 
Kreta en Hongarije. 
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pige nog alle tijdverschijnselen mee', besluit 
het blad zijn tour d'hnriznn. 
Wie overigens denkt dat iedere vakantiegan
ger zich een reisgids aanschaft, vergist zich. 
Een groot deel der reizigers koopt geen reis
gids: busreizigers, strand/hotel/disco-toeris
ten, Duitslandgangers (nog steeds de groot
ste groep) en ... mensen die zich niet door 
een gids willen laten beïnvloeden dan wel 
denken het beter te kunnen dan welke gids 
ook. Tegenover deze laatste groep staat het 
reislustige type dat er vooral op uit lijkt te 
zijn de aangeschafte gids te controleren. De 
gids ligt voortdurend opengeslagen in de 
hand en bij een architectonisch hoogtepunt 
wordt meer acht geslagen op de papieren 
tekst en uitleg dan op de versteende kunst. 
Ontdekte fouten worden verbeterd en bij 
thuiskomst wordt de uitgever aangeschreven 
met een waslijst van verbeteringen. Een va
riant op dit type is de verslaafde gebruiker 
die er van uit gaat dat de gids altijd gelijk 
heeft en desnoods de werkelijkheid daaraan 
wil aanpassen. 

Loule 

'Het idee was om een nieuw soort reisgids te 
maken, die de kwaliteiten combineert van de 
serieuze handboeken (cultuur en geschiede
nis) met de praktische inslag van de budget
gidsen', aldus Mark Ellinghnm, de uitgever van 
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Lonely Planet 

Een reisgidsenserie die vele kwali
teiten combineert voor een onder
nemende low-budget toerist is de 
travel survival kit-serie van de 
Australische uitgeverij Lonely Pla
net. Deze gidsen zijn zo gedetail
leerd in hun informatie dat de uit
gever een tijdschrift uitgeeft met 
reacties van reizigers op reeds ver
schenen delen. In sommige lan
den, bijvoorbeeld in China, is de 
travel survival kit waanzinnig po
pulair onder rugzakreizigers. De 
Chinagids van Lonely Planet 
wordt liefkozend 'de groene bij
bel' genoemd. In 1986 reisde ik 
met deze reisgids binnen handbe
reik door dit onmetelijke land. "De 
gids was zo gewild dat op prikbor
den in hotels smekend afgedankte 
exemplaren van vertrekkende rei
zigers te koop werden gevraagd. 
Niet dat de gids foutloos was, inte
gendeel. Zo heb ik in Beijing een 
uur lopen zoeken naar het 'vrede
scafé', volgens de 'bijbel' de enige 
hot spot in de hoofdstad, waar zelfs 
punks levend zouden rondlopen. 
Het café bleek al geruime tijd gele
den gesloopt te zijn. En dit voorval 
bleek niet het enige te zijn. Hoe 
dan ook, de survival kit is prak
tisch, informatief en gedetailleerd. 
En dat schept verwachtingen die 
onmogelijk in het op toeristisch 
gebied zich supersnel ontwikke
lend China allemaal gehonoreerd 
kunnen worden. De serie reisgid
sen van Lonely Planet beslaan de 
werelddelen Australië, Azië en 
Amerika. Afrika en Europa zijn 
vooralsnog onontgonnen gebied, 
al bevindt de Turkije-gids zich op 
de grens. De gidsen hebben in veel 
opzichten dezelfde benadering als 
The Rough Guide maar zijn aan
merkelijk gedetailleerder in hun 
praktische informatie, die boven
dien overzichtelijker is gerang
schikt. Qua toonzetting en politie
ke benadering zou je kunnen 
spreken van een links-liberale 
aanpak, wat natuurlijk wonder
wel past bij het beeld van de vrije, 
ongebonden vogel die levenslustig 
rondreist. In Nederland gingen er 
in 1988 naar schatting zo'n 25.000 
survival kits over de toonbank. 
Lonely Planet' doet zijn tot de ver
beelding sprekende naam eer aan. 
De Cook-eilanden, Papoea Nieuw 
Guinea en Jordanië/Syrië zijn on
langs van gidsen voorzien. Inder
daad, eenzame streken, maar voor 
hoe lang nog? 

(LP) 
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de serie. 'De serie probeert waar te maken 
wat in beide types gidsen ontbreekt, namelijk 
dat in een vakantieland eigentijds wordt ge
leefd met een mengeling van cultuur, poli
tiek, geschiedenis, sociaal onrecht en toeristi
sche attracties. En niet zoals de serieuze 
'Blue Guide' die Griekenland behandelt als 
een openluchtmuseum.' 
Elke Rnugh Guide heeft een vast stramien. In 
de Basics komen de bekende, maar ook min
der voor de hand liggen praktische wetens
waardigheden aan bod. Naast 'hoe ver het is' 
en 'hoe het heet' informeert de gids de reizi
ger over vrouwen- en homobeweging, moge
lijkheden voor werk, wild kamperen en de 
problemen voor gehandicapten. In het rei
sinformatiedeel ( The guide) wordt per regio of 
provincie informatie gegeven. Niet alfabe
tisch naar plaatsnaam, maar geografisch 
naar een vrij willekeurig gekozen route. 
Naast de gebruikelijke toeristische attracties 
hebben de schrijvers een goed oog voor afge
legen of bizarre plaatsen. Veel nadruk wordt 
gelegd op het gebruik van het openbaar ver
voer en goedkope eet- en slaapadressen. Het 
reisdeel is vrij smeuïg geschreven, persoonlij
ke ervaringen worden niet geschuwd en de 
achttiende eeuwse Engelse dichter/globetrot
ter Lard Byr(!/1 wordt (te) uitbundig geciteerd. 
Overigens schiet de gids soms wel eens door. 
Zo staat in de index van Portugal-gids welis
waar het aardige Algarve-stadje Loule ver
meld, maar de informatie beperkt zich tot de 
persoonlijke ervaring van de schrijver op de 
weg naar Loule: de auto ging ineens lang
zaam rijden en vervolgens in zijn 'vrij' ach
teruit de helling op! Een curieuze ervaring 
die ik op dezelfde plek helaas niet heb mogen 
meemaken. 
Het derde deel van elke Rnugh Guide bevat de 
Omtexts$: geschiedenis, literatuur, muziek, 
taal enzovoort. De geschiedenis wordt vanuit 
een tamelijk linkse invalshoek beschreven, 
waarbij bijvoorbeeld de ex-dictaturen van 
Griekenland en Portugal niet worden ge
spaard. De culturele informatie is duidelijk 
toegesneden op een andere dan de gemiddel
de smaak: een kruising van Oar, De UJilcskranJ 
en NRC om het maar eens in Nederlandse 
mediatermen uit te drukken. 

Allagi 

Het uitgavebeleid van The Rough Guide is 
vrij duidelijk: gepoogd wordt heel Europa te 
coveren, met enkele uitstapjes naar andere we
relddelen (China, Mexico, Kenia). 
Mark Eflinghmn: 'Er staan nog delen over 
Duitsland, Nederland/België, Italië en Oost-
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Europa op stap~!. Daarmee is ons doel om 
Europa volledig te hebben, bereikt, op enke
le minder voor de hand liggende landen na 
dan, zoals Oostenrijk en Albanië.' Daarna 
volgt de rest van de wereld, waarbij de na
druk wordt gelegd op streken en steden die 
een afzonderlijk reisdoel vormen voor reizi
gers uit Engelstalige gebieden. Daarbij zal 
scherp gelet worden op de ontwikkeling van 
de reismarkt in de Verenigde Staten, want 
daar komt The Rnugh Guide in de zomer van 
1989 uit onder de naam The Rml Guide. 
'Rough heeft in Amerika een veel te on
gunstige betekenis', licht E/linghmn toe. Maar 
zijn de huidige gidsen nog wel 'rough' te 
noemen, dat wil zeggen ruw, onvoltooid: een 
raamwerk waarbinnen de actieve reizig(st)er 
de eigen gang moet gaan? 'De manier waar
op de serie zich ontwikkelt, heeft de term 
'rough' tot een etiket gemaakt. Hij heeft niet 
meer de oorspronkelijke betekenis. De infor
matie is breder van opzet geworden, zodat 
ook mensen met veel geld en weinig tijd er
mee uit de voeten kunnen.' 
En het politieke karakter dan? Eflinghmn: 'Wij 
blijven uitgaan van een linkse benadering. 
Onze Griekse gids, die in 1982 uitkwam, is 
opgedragen aan de allogi, dat is de leus waar
onder de PASOK in 1981 aan de macht 
kwam, en aan een kernwapenvrij Grieken
land, zonder buitenlandse bases. Maar in de 
nieuwe druk zal onze houding, gezien de 
praktijk van de PASOK-regeringen, kri
tischer zijn'. 
Opvallend is dat Turkije in het fonds ont
breekt, een zeer trendy vakantieland. De re
den daarvoor is een politieke. 'Gezien de 
slechte mensenrechtensituatie vonden wij 
het lange tijd niet verantwoord een gids over 
Turkije uit te brengen. Als we zouden schrij
ven wat we wilden, was de gids het land niet 
ingekomen. Nu schijnt de situatie op dit 
punt te verbeteren. We beginnen binnenkort 
met de voorbereidingen.' 
Hoe komt een Rnugh Guide eigenlijk tot stand? 
Eflinghmn: 'Elke gids wordt door twee of drie 
mensen geschreven. Zij reizen elk een half 
jaar in het betreffende land en besteden 
daarna nog een halfjaar tot negen maanden 
aan research en schrijven. Voor specialis
tische onderwerpen, zoals muziek, zoeken 
we iemand uit het land zelf die een bijdrage 
levert. Daarnaast hebben we aantal vaste 
correspondenten, waaronder enkele Neder
landers, dat ons over hun vakantie-ervarin
gen bericht. En dan natuurlijk de brieven 
van reizigers die onze gidsen gebruiken. Dat 
varieert heel erg. Van een ansichtkaart met 
gewijzigde openingstijden tot complete reis
verslagen. Ook de afzenders verschillen: we
reldreizigers, korte-vakantiegangers, gepen
sioneerden die overwinteren.' 

Vrijgezellenbataan 

The Rnugh Guide heeft vele goede kritieken ont
vangen. Complimenten in de Engelstalige 
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pers als 'een altematieve Baedeker', 'het ge
wicht in de rugzak waard', 'een uitputtend 
rezigershandboek van onschatbare waarde' 
zijn niet van de lucht. De Belgische Morgen 
vond dat de serie platgetreden P#lden van het 
toerisme verlaat en 'een brede interesse aan 
de dag legt voor de meest uiteenlopende as
pekten( ... ) met de nodige kennis van zaken'. 
In Nederland wordt de gids redelijk goed 
verkocht. De paar besprekingen die hier ver
schenen zijn, bevatten echter kritische noten. 
In Op Lemen Uieten, tijdschrift voor voettoch
ten, werd de gids over Amsterdam nogal glo
baal, oppervlakkig en subjectief genoemd. 
De informatie per streek of stad wordt inder
daad vrij chaotisdfweergegeven. In een vol
strekt willekeurige, steeds verschillende, 
volgorde wordt informatie door elkaar ge
husseld over kerken, musea, goedkope 
restaurants, naaktstranden, markten. Dat de 
Engelse situatie vaak als referentiekader 
wordt genomen ('deze katedraal lijkt Win
chester Cathedral') is begrijpelijk, maar sto
rend. De al eerder genoemde, onvermijdelij
ke Lord Byran, waarvan met name in de 
Griekse gids elke scheet wordt gememo
reerd, krijgt mythische proporties. Het on
derscheid tussen zakelijke en persoonlijk ge
kleurde informatie is niet altijd scherp te 
trekken. En, als compensatie voor het feit dat 
in de zeshonderd bladzijden tellende Blue 
Guide van Griekenland het woord beach niet 
voorkomt, besteedt The Rough Guide aandacht 
aan elke zandbak. De schier eindeloze rij 
kerken, kloosters en kastelen wordt toch te 
weinig onderbroken met eigentijdse, andere 
informatie. Overigens wordt de Romaanse 
bouwstijl steevast denigrerend benaderd ter
wijl de gothiek, gelijk de stijl zelf, hemelhoog 
bejubeld wordt. 
En helaas ontkomt de serie ook niet aan het 
euvel, waaraan het tijdschrift Onze Taal in de 
zomer van 1988 al een vermakelijk artikel 
wijdde. Hierin concludeert de schrijver, L. 
Ruiten (stenograaf bij de Staten-Generaal, 
maar dit terzijde), dat reisgidsen veelal bol 
staan van de adjectieven, pleonasmen en ver
kleinwoordjes, en dan liefst nog gecombi
neerd: zonovergoten strandjes, pitoresque 
stadjes, 'schaduwrijke palmen enz. En dat al
lemaal met het doel het, zo ver van huis, ro
mantisch en gezellig te maken. 'Nergens 
wordt de zelfstandige naamwoorden een 
vrijgezellenbestaan gegund', verzucht de 
kortschrijver. En het moet gezegd worden: in 
The Rough Guide is het van hetzelfde laken een 
pak. Het is er wel erg vaak dramoiic, charming, 
tiny en excellent. 
Maar wellicht dat de meeste van deze kri
tiekpunten alleen maar opvallen als je inten
sief met de tekst bezig bent. Een reiziger leest 
een reisgids immers niet achter elkaar als een 
roman, maar gebruikt hem als naslagwerk, 
waarbij het zelden voorkomt dat het land van 
A tot Z doorkruist wordt. 

Joost Lagcndijk/Lao Platvoet 
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DE KNECHT 

'Durf te strijden, durf te winnen,' 
schalde het van Berkeley tot Berlijn. 

Maar ik geloof niet meer in revoluties. 
Ik doe mijn werk en houd mijn lijn. 

* 
Marx was machtig, Mao zijn profeet. 
'Ontwaakt verworpenen der aarde!' 
'Voorbij het schrijnend wereldleed!' 

* 

Oud en der dagen zat, 
hoef ik niet meer zo krampachtig. 

Als ik er maar niet afval! 
Als ik maar een beetje zweet! 

* 
Dit was nog maar het begin, 

en wij gingen door met de strijd. 

Nu trap ik me het lazerus: 
'Haal ik de deadline wel op tijd?' 

Corlaar 
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DE ZWOEGSTER 
'Ik fietste door Hongarije, Frankrijk, Sri l.an
ka, noem maar op. Met bagage. In Sri Lanka 
kreeg je voortdurend applaus langs de 
weg. ik ben van plan om ook in Sumatra te 
gaan fietsen, waar ik trouwens geboren 
ben. Dan heb ik een andere fiets nodig, 
een a.t.b., een all terrain bike: 
l..aurine ter Keurst, visitekaartje met de ver
melding 'redactiebureau en projectbege
leiding' en onder meer redacteur van een 
FNV-nieuwsbrief, komtjuist wat vermoeid 
thuis als ik voor de deur sta. Van eenweek
end fietsen in de Ardennen, én van het ra
oen van het fietsleden blad. De stencilinkt 
walmt van de stapel aprilnummers die op 
naar vloer neerploft: die zweetlucht van 
het gedrukte woord. Ze doet het wed
strijdsecretariaat van de fietsclub: organi
seren, inschrijvingen verzorgen, betalin
gen afwikkelen, jury's regelen. 
La urine, achtendertig jaar, behoort tot de 
betere vrouwen in het peloton. Fietste al
tijd al hard, ontdekte ze op vakanties. Zo 
vanaf 1985 besloot ze om 'serieus te gaan 
fietsen'. Wedstrijden met fietsclub Oe 
Trappist, een vereniging van fanaten d'1e 'al 
neel lang bestaat'. Linkse oudere jonge
ren, veel ex-communisten, zitten erin, na
men die eens de studentenbeweging 
sierden. 

Koersbroek met bretels 

Waarom ik zoveel fiets? 't Is heel prettig. 
Je doet het met een zeker gemak. 't Is 
r'looi om in hoog tempo en op eigen 
kracht door een land heen te scheuren. Je 
ziet alles, lammetjes, dijkjes. Met de auto is 
het toch heel anders. Ik fiets tegenwoor
dig bij voorkeur zonder bagage. Ook han
dig is een stuurtasje met een tanden
borstel erin en dan in hotels overnachten. 
DitJaar ben ik de Marmotte aan het organi
seren, voor clubdeelname. DeA/pe d'Hu
ez vormt één van de cols van de Marmot
te. Zelf begon ik in '87 en '88 met de 
Alpen. Ik heb het in mijn eentje uitge
zocht. Om te voorkomen dat iedereen mij 
wel even zou vertellen hoe ik in de Alpen 
moest fietsen. Op de Marmotte eindigde 
1k beide keren als eerste Nederlandse 
vrouw. Onder de vijfduizend deelnemers 
zaten honderdtwintig vrouwen, maar vo
ng jaar lag het aantal vrouwen al veel ho
g;er. De meesten komen uit Frankrijk en lta
li,ë. Uit Nederland een handjevol. Ik kreeg 
1n '87 een Mayard-pion als prijs en in '88 
een koersbroek met bretels. Geldprijzen 
zijn er niet. 
J.e hebt macht nodig. De Schellingerwou
àJebrug ben je zo boven, maar in een klim 
van achttien kilometer moet je jezelf leren 

D E H 

uitschakelen, weten wat je kracht is. Zor
gen dat je overhoudt voor de volgende 
klim, en de volgende. Niet ineens alles ge
ven, want dan ben je uitgeschakeld. Je 
moet de hele tijd omhoog kunnen. Dat 
doet pijn. Je moet goed naar jezelf luiste
ren. Afzien doe je vooral bij tijdritten: in 
één klap alles geven en als een leeggekne
pen citroen aan de finish komen. Dat is 
dus iets heel anders. Over een klim van 
achttien kilometer lengte doe ik ongeveer 
anderhalf uur. Ter vergelijking: de betere 
mannelijke klimmers vijf kwartier. Op de 
Croix de Fer bijvoorbeeld. Je moet je 
eigen tempo vinden. Dat vind ik het leuke 
van klimmen: 

Fietsonderdelen 

'Vroeger op vakanties merkte ik altijd een 
moeilijke en onduidelijke concurrentie. 
Met vriendinnetjes reed ik altijd te hard. 
Op een gegeven moment bleven er niet 
zoveel meer over. Toen ging ik veel met 
vrienden rijden. De vraag was telkens of 
zij zich voor mij inhielden. Ook vonden ze 
meestal dat ze harder moesten kunnen 
dan ik. Vaak was het niet helemaal duide
lijk of we een wedstrijdje deden of niet. 

E L L 

Die al-dan-niet-concurrentie vond ik inge
wikkeld. Ik dacht: dan word ik lid van een 
club. Dan ben je aan fietsen om het hard 
fietsen. 
Al die gesprekken over fietsonderdelen, 
dat wende wel. Ik doe er zelf nu ook aan 
mee. Ik had toen een Batavus, die was vijf 
kilo zwaarder dan de andere fietsen. Ik zei 
in die tijd: je moet tóch trappen, wat 
maakt het uit. Daarna fietste ik op een Ka
sa en nu op een Brands. 
In de bergen liggen de onderlinge verhou
dingen duidelijker: je mag daar je eigen 
tempo aanhouden. Want als je dat niet 
doet, ben je gek. Je ontmoet op de Mar
motte veel mensen van Oe Trappist. Dit 
jaar komen er volgens mij nóg meer. De 
Marmotte wordt steeds populairder. Van
af vorig jaar heb ik een licensie. Daarmee 
kun je aan open dameskoersen meedoen. 
Dan tref je ook die Tour de France-rensters. 
Die rijden veel harder, trainen vaker. Los 
van het trainen, dat ik ook fanatiek doe: 
het is vakantie voor me. In principe mijd ik 
tijdens fietstochten de grote steden. Ja, 
naar Barcelona ging ik vanwege die bouw
sels van de architect Gaudi. En als het re
gent, kor:n ik weleens in winkels terecht, in 
Grenoble bijvoorbeeld, een beetje tutte
fen. Ik neem vooral kleine weggetjes, de 
natuur. We hebben marmotten gezien. 
Echt zulke grote beesten.' 

Reinout Koperdraat 

Reinout Koperdraat is eindredacteur van 
het Nivon-ledenblad Toorts en free-lance 
journalist 
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Anders Reisen 

• 

Profiel 
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In het voorjaar van 1980 wilde 
Ludwig Moos, op dat moment 
werkzaam als bureauredacteur 
bij één van de grootste Duitse 
uitgeverijen, Rowohlt, wel eens 
wat anders proberen en maak
te het eerste deel van wat zou 
uitgroeien tot een parade
paardje: Anders Rei sen, de se
rie reisgidsen voor alternati
vo's. Aan dat besluit ging geen 
uitgebreid marktonderzoek 
vooraf en ook was Moos geen 
ervaren reiziger. Als ergens het 
woordje Fingerspitzengefühl 
op zijn plaats is, dan is het wel 
bij het ontstaan van deze serie. 
DE HELLING zet de vinger ach
ter de serie. 

De eerste gids behandelde alternatief Lon
den en werd gedrukt in een oplage van 
15.000 exemplaren. Inmiddels zijn er van 
de Londen-gids meer dan 7 5.000 verkocht. 
Na de succesvolle verkoop van deze eerste 
gids, ging Ludwig Moos verder met het ma
ken van stedengidsen, waaraan hij na ver
loop van tijd landen- en nog weer later 
(Europese) regio-gidsen toevoegde. Op dit 
moment zijn elf steden en elf landen voor 
alternatief Duitsland ontsloten, evenals 
drie regio's. 
Moos, nog steeds uitgever en eindredacteur 
van Aru.lers Reisen: 'De omzet stijgt nog 
steeds. Toppers zijn de stedengidsen Parijs, 
Berlijn en Londen en de laatste jaren ook, 
op en neer gaand met de koers van de dol
!ar, de USA-gids. Alle gidsen worden ge
middeld om de twee jaar herdrukt, waar 
nodig grondig herzien. De enige gids die 
nooit herdrukt is, is die over Kopenhagen. 
Een paar jaar geleden hebben we gepro
beerd, naast de echte reisgidsen, ook the
matische reisgidsen en literaire antholo
gieën uit te geven. Dat was geen succes. 
Het enige overblijfsel daarvan zijn nog de 
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twee reisboeken voor vrouwen, die redelijk 

lopen. 
Voor de komende jaren zijn delen gepland 
over China, Australië, Brazilië, Israël en 
Turkije. Die keuze ligt bij mij en daarbij 
baseer ik me niet op enige vorm van markt
onderzoek. Natuurlijk heb ik in de loop der 
jaren wel enige kennis en ervaring opge
daan, volg ik de tijdschriften en reiscatalo
gi en spreek ik vaak met voormalige of po
tentiële auteurs. Bij het uitstippelen van 
het uitgavenbeleid heb je soms ook te ma
ken met heel praktische zaken, zoals het 
vinden van een goede auteur voor een 
Turkije-gids. Op basis van de populariteit 
van dat land had er al veel eerder een deel 
over moeten verschijnen maar ik kon ge
woon geen geschikte schrijver vinden'. 

Voorliefde 

Zelf schrijft Moos niet. Hij is als uitgever 
verantwoordelijk voor het beleid en zoekt 
voor elke gids nieuwe auteurs. Moos: 'In het 
begin, voor de stedengidsen, zocht ik voor
al naar auteurs in de kolommen van de al
ternatieve stadskranten. Nu vind ik ze 
meestal via via, zonder gerichte werving. 
Ik heb een sterke voorkeur voor mensen 
met voorliefde voor één land of mensen die 
een paar jaar ter plekke gewoond hebben. 
Geen veelschrijvers die vandaag over Boli
via schrijven en morgen over New York.' 
Wat is er nu zo anders aan de reisgidsen 
van Moos ? De uitgever: 'Nog steeds on
derscheiden de Anders Reisen-gidsen zich 
van 'normale' gidsen door hun consequen
te nadruk op sociale, politieke en culturele 
achtergrondinformatie. Het echte reisge
deelte van elke gids beslaat nooit meer dan 
de helft van het aantal pagina's. Die infor
matie over historische en actuele maat
schappelijke ontwikkelingen wordt ge
schreven vanuit een progressieve 
invalshoek, met bijzondere aandacht voor 
wrijvingen, botsingen en tegenstellingen.' 

Howto ••• 

'Voor elke stad en elk land kiezen we ge
deelten die exemplarisch zijn, we streven 
bewust niet naar een volledige beschrijving 
van alle plekken. Anders Reisen-gidsen zijn 
geen 'How To ... ' boeken. Wat wel veran
derd is in de loop der jaren zijn de stijl, het 
taalgebruik en de lay-out, die alle minder 
underground-achtig en chaotisch zijn ge
worden. De laatste jaren besteden we 
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Duitse alternatieven 

Naast grote broer Anders Reisen, 
is er in de Bondsrepubliek nog 
een aantal andere series alterna
tieve reisgidsen. De belangrijk
ste zijn: 
• Express Reisehandbücher 
Vijf jaar geleden begon de kleine 
linkse uitgeverij Express Edition, 
tot dan toe gespecialiseerd in lite
ratuur van en over migranten, 
nogal onbescheiden met de uit
gave van een India- en een Tur
kije-reisgids. Beide bevatten 
boordevol wetenswaardigheden. 
Het was het begin van een zeer 
succesvolle serie reisgidsen. Bin
nen een aantal jaren groeide het 
succes de uitgever boven het 
hoofd en vorig jaar veranderden 
de reisgidsen dan ook van uitge
ver, een kwakkelende initiatief
nemer achterlatend. Wat geble
ven is, is de grondige aanpak, 
met een sterke nadruk op aller
hande feitelijke achtergrondin
formatie, en de saaie vormge
ving. Inmiddels zijn er meer dan 
twintig gidsen verschenen. 
Naast de bekende trits Zuid
Europese landen vallen de gidsen 
over Zweden en Finland op, de 
op het eerste gezicht willekeurige 
reeks buiten-Europese bestem
mingen (Hongkong, Nieuw-Zee
land en Oost-Afrika) en de blij
vende aandacht voor Turkije. 
Behalve een vernieuwde tweede
lige gids voor het hele land, zijn 
nu ook aparte delen voor Zuid
Turkije en een speciale fietsgids 
voor de route BRD-Istanbul. 
Ook de nieuwe gidsen ontlenen 
hun waarde aan de schat aan in
formatie over werkelijk alle as
pecten van het maatschappelijk 
leven ter plekke. Eigenlijk zijn 
het meer degelijke landenboeken 
dan praktische reisgidsen. Voor
al handig in de voorbereiding. 
* VSA Stadtführer/Politische 

Reiseführer 
Ongeveer gelijk met Express Edi
tion begon ook VSA, bekend om 
z'n politiek-theoretische en so
ciaal-economische fonds, met 
een serie reisgidsen, expliciet po
litiek gericht. Het zwaartepunt 
in alle delen van deze serie ligt op 
een groot aantal essay-achtige 
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beschouwingen over aspecten 
van het politiek-sociale leven in 
het betreffende 1.-.nd en of in be
paalde regio's. Zo staan er in de 
Griekenland-gids prima stukken 
over milieuverontreiniging en de 
Griekse film. Wat ontbreekt, en 
dat stoort vooral als je er pas dáár 
achterkomt, is het gebrek aan 
praktische informatie over pen
sions, campings of bussen. Net 
als bij de Anders Reisen-gidsen 
geldt hier dat je ze het beste kunt 
gebruiken náást een echte toe
ristische gids. Nadeel daarvan is 
natuurlijk dat de noodzakelijke 
praktische informatie dan alles
behalve alternatief is. Verschil 
met de Anders Reisen-serie is de 
expliciet linkse invalshoek. In de 
tot nu toe vijftiendelige serie val
len op Denemarken, Ierland, de 
Sovjetunie en Cyprus. 
Naast deze landen-serie is er 
sinds drie jaar ook een succesvol
le serie stadsgidsen. Van minder 
belang voor Nederlandse vakan
tiegangers, maar wie naar Ber
lijn, Frankfurt of Hamburg af
reist, zijn er nu ook verantwoor
de gidsen, compleet met d~verse 
wandelroutes. 
• Preiswert Reisen 
De naam zegt het al, het alterna
tieve zit 'm bij deze serie van 
Hayit Verlag vooral in de aan
dacht voor het prijskaartje. 
Naast veel informatie over goed
kope verbindingen, gelegenhe
den en maaltijden, is er de nor
male hoeveel~id achtergrondin
formatie, niet geschreven vanuit 
een speciaal linkse invalshoek. 
Met zijn bijna zeventig delen is 
deze semi-alternatieve serie een 
groot commercieel succes. Het is 
dan ook niet verwonderlijk dat 
vorig jaar in Nederland Allert de 
Lange begonnen is met een verta
ling van deze kleurrijke reisgid
sen. 

OL/LP) 
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steeds meer aandacht aan foto's en andere 
illustraties. 
Voorop staat dat het lezen van die ene An
ders Reisen-gids niet genoeg is als je op be
zoek gaat in een ander land. Altijd moedi
gen we in onze gids mensen aan, onder 
andere door het opnemen van citaten en 
verwijzingen, meer over het land te gaan 
lezen, bijvoorbeeld literatuur. Als je op va
kantie gaat, kun je dan ook het beste een 
Anders Reisen-gids meenemen plus veellite
ratuur uit het betreffende land en bijvoor
beeld een Polygloti-reisgids voor de feitelijke 
reisinformatie.' 
Die laatste opmerking geeft ook meteen de 
keerzijde van deze hele serie aan. Buiten 
discussie staan de grondigheid, originali
teit en compleetheid van de achter
grondstukken in de meeste delen. Waar de 
schoen wringt, en dat vooral bij de landen
gidsen, is het feit dat opeens hele delen van 
het land ontbreken waar jij nou net naar 
toe wilde reizen. En dat is vervelend. Al
leen de heel fanatieken nemen een tweede 
gids mee. 
Het verdient dan ook aanbeveling om, 
voordat je een gids uit deze serie aanschaft, 
goed te kijken of de regio waar je naar toe 
wilt in het boek is opgenomen. 

Joost Lasendijk/Lco Platvoet 
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HET KAMPVUUR 
'Ik hoorde ooit over zo'n Nivon-12+-wee
kend. We kregen dat blaadje Stekels thuis, 
waar allerlei dingen instonden over mei
denbijeenkomsten. Ik ging ook altijd naar 
hetjaarlijkse Pinksterkamp van het hele Ni
von in Eerbeek. 
Een tijdje terug zaten we in een internatio
naal Pinksterkamp, vlak over de Belgische 
grens. We trokken van daaruit met de hele 
groep naar Woensdrecht om tegen de 
kruisraketten te demonstreren, op 17 mei 
1986. Heel erg leuk vond ik dat. We moes
ten allemaal elkaars handen vasthouden 
om een menselijke ketting te vormen. Er 
waren Engelsen, Duitsers, Belgen, Fran
sen ... al die handjes! Dat gaf een boel lol 
en het was fantastisch weer.' 
lnge Broersen, zeventien jaar ('bijna acht
tien'), is actief in het Nivon. Het Nivon staat 
sinds jaar en dag voor: Nederlands In
stituut voot Volksontwikkeling en Natuur
vriendenwerk, een uit de rode zuil voor
tgekomen. culturele organisatie. Beeld
vorming: kampvuurliederen, geitenharen 
sokken en dans rond de meiboom. lnge, 
tevens Kinderombudsman van het Nivon, 
vertelt over meiden- en vrouwenkampen, 
waarbij haar vriendin, Gré Bijlsma (19), 
haar aanvult. Het Nivon betekent voor hen 
'echt vakantie', hoewel ze ook samen nog 
met de auto door Europa trekken. 

Feministische wijven 

'Onze jongerenvakanties bestaan uit kam
pen, reizen, fietsen, wandeltochten, ka
noën, zowel in binnen- als buitenland. Wij 
tweeën zitten in het meiden- en vrouwen
werk. Wij zijn gevraagd om die te organi
seren. Ja, alleen de eerste dag schijt je 
blubber in zeven kleuren, want 't moet al
lemaal goed gaan, hè, maar dat gevoel valt 
heel snel weg. We doen allemaal gewoon 
mee, zodra de taken verdeeld zijn. Het 
gaat allemaal erg vanzelfsprekend. Tja, je 
hoort voortdurend geluiden in de trant 
van: o, daar zitten al die feministische wij
ven weer bij elkaar! Ook binnen het Nivon 
hoor je dat. Geen idéé hebben ze hoe be
langrijk en gezellig dat voor ons is, dat we 
met elkaar verder komen, omdat je iets ge
zamenlijks hebt. Ja, wát precies? Open
heid, vrijheid, jezelf zijn. Klinkt wel cliché
matig allemaal, maar dat je op zo'n kamp 
over andere dingen kunt praten. Ons jon
gerenthema luidt dit jaar: 'Vrouwenstrijd 
is leders Strijd'.Het thema wordt van alle 
kanten bekeken in werkgroepen, er wor
den stukjes over geschreven en landelijke 
werkgroepen over opgezet. Vorig jaar 
ging ons eigen vrouwenkamp over ero
tiek. Onze programma's zijn helemaal niet 
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zo strak. We zonnen, schminken en masse
ren elkaar en swingen 's avonds, tophits, 
hardrock, alles. Heel erg interessant von
den we de lezing van de schrijfster Ariane 
van Amsberg die wij op ons kamp had
den uitgenodigd. Het werd eigenlijk ge
woon een opeh gesprek met ons twin
tigen.' 

Augurk met slagroom 

'Je zou dus kunnen zeggen: we vieren va
kantie met een rode draad, maar onderlin
ge gezelligheid staat voorop. We leren 
heel veel van elkaar, je wordt er radicaler 
van. Je leert opkomen voor jezelf, kritisch 
kijken naar de maatschappij, mensen te 
accepteren zoals ze zijn, letten op be
paalde normen en waarden, hoe die tot 
stand komen. Racisme, seksisme en fascis
me leren zien en er tegenin gaan, letten op 
kleding, al dat soort dingen. Kijk, je kunt in 
het Nivon natuurlijk niet op de barri
caden. 
Na het vrouwenkamp voel je je onwijs, 
door alles. Het maakt je sterker. Niet zo 
van: baf, hier ben ik, maar meer zo'n ge
voel van: het balletje gaat rollen. Je gaat 
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onzekerheid te lijf en krijgt een niet-alleen
staan-gevoel. De jongens zijn weleens ja
loers op ons. Ze probeerden ooit eens 
een mannenweekend te organiseren, 
maar dat liep niet helmaal goed af, geloof 
ik. Ze deden wie het beste de Blues Bra
thers kon nadoen en van dat soort dingen. 
0 ja, en wij koken altijd heel lekker, augurk 
met slagroom! Dat was op het meiden
kamp met het thema 'verliefdheid'. Op 
Ons Honk in Lage Vuursche hebben we 
een grote kampvuurkuil. Daar zitten we 
vaak 's avonds rond het kampvuur te zin
gen met gitaren. Dat is gewoon gezellig en 
ontspannen. We zingen van alles, en wie 
zin heeft komt ook met gedichten en ver
halen. Wat voor liedjes? Geen strijdliede
ren. De Internationale kan ik niet áánho
ren, want dan moet ik altijd denken aan 
het Pinksterkamp. Nee, gewoon allerlei 
topveertig-werk, Beatles, Robert Long, 
Bots en liedjes uit de musical Hair. En Pink 
Floyd: Wish you were here. Dat zingen we 
nog wel het meest ja, Wish you we re he re: 

Reinout Koperdraat 

Reinout Koperdraat is eindredacteur van 
het Nivon-verenigingsblad Toorts 
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(odyssee/ 

~ actuele informatie over de maatschappe
lijke, culturele en politieke achtergron
den van uw vakantieland. 

• uitgebreide en overzichtelijke informatie 
over restaurants, campings, hotels en 
openbaar vervoer. 

~ voor de avontuurlijke reiziger. 

Bartho Hendriksen & Leo Platvoet (red.) 
GRIEKENLAND, 288 p. geillustreerd f 27,~0 
PORTUGAL, 208 p. geillustreerd f 29,Sb 

1 
••• in veel opzichten leuker dan menige an

dere reisgids. Er is zichbaar veel werk en 
Liefde ingestoken. 1 (De Gooi- en Eemlander) 

In voorbereiding: KRETA, HONGARIJE 

Vraag ernaar bij uw (reis)boekhandelaar! 
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HEIMWEE 
Het huidige vliegen heeft iets onwezenlijks gekregen. Niet 
alleen de techniek heeft een dusdanige vlucht genomen 
dat het kan voorkomen dat een gezagvoerder zich excu
seert voor zijn automatische piloot die ietwat te hard land· 
de. Ook het kabinegebeuren heeft een bepaald automatis
me gekregen. De steward(ess) heet gastvrouw/heer te zijn, 
maar fungeert als een geprogrammeerd persoon. Dat 
gevoel heb ik het sterkst bij de demonstratie vliegveilig
heid. Na de eerste gebaren raak ik de draad kwijt, omdat ik 
niet op de boodschap let maar op de bewegingen. Het is 
een fascinerend soortgrimasseren wat me zó boeit dat ik 
altijd achteroploop bij wat er nou precies gedemonstreerd 
wordt. 
De stemmen zijn echt, maar het is live play-backen. Stem, 
gebaren, object (masker, luikje, ontsnappingsdeur) en 
boodschap gaan een eigen leven leiden en aan het eind van 
de demonstratie heb ik steeds het gevoel iets gemist te 
hebben. Neem nou het zwemvest, het kostje minstens tien 
vluchten om enigszins te snappen hoe je vrijwel tegelijker· 
tijd die riem horizontaal rond je middel én over je schouder 
krijgt. Volgens mij heeft die demonstratie louter de functie 
van afleidingsmanoeuvre voor de start gekregen, waarna 
de geprogrammeerde gastvrijheid in de lucht start met het 
uitserveren van artikelen en de vakantie(vlieg)zenuwen 
gekanaliseerd worden. Aan het eind van een chartervlucht 
volgt steevast een applaus: men neemt het heft weer in 
eigen hand, wèg zenuwen. 
Een aantal jaren ging het vliegen voor mij met een rookritu
eel gepaard. Mijn vriendin had een dusdanige vliegangst 
dat ze ('om wat om handen te hebben') een dag voor ver· 
trek· zijnde niet-rookster· begon te roken. Uit solidariteit 
pafte ik mee. Dat ging overigens de hele vakantie door tot 
een dag na terugkeer. Dan stopten we weer voor een jaar, 
wat nfet makkelijk was omdat die sigaret in de vakantietijd 
goed was gaan smaken. Het gekke is dat rokers in de vakan
tie juist minder roken. Wij trokken stevig door en dat leid
de er weer toe dat zien roken gepaard ging met associaties 
van vakantie. 
We zitten tegenwoordig niet-roken. Vriendin krijgt steeds 
iets catatonisch als de neus de lucht ingaat en ik denk vol 
heimwee aan mijn vliegdoop met een Dakota in 1962. Het 
was een lijnvlucht tussen Zestienhoven en het Engelse Sou
thend, twintig passagiers, één stewardess, één kopje koffie 
en één snoepje. Eerst ging de staart de lucht in, dan pas de 
neus, je werd als het ware de lucht in geserveerd -gracieus 
met een vliegend simplisme. De piloot vloog 'op de hand' 
en was geen knoppendrukken-operator zoals nu, de rijden
de wolkenwinkel was nog niet uitgevonden en de stewar
dess had een echte stem. Geen boord microfoon, geen de
monstratie, maar de mededeling dat zij voor een reddings
vlot zou zorgen dat ergens aan boord was. Dàt kon je vol
gen. Je koos lekker het luchtruim, nu heb je het gevoel in 
een container met mensen de lucht ingetrokken te worden. 
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Wout Buitelaar 

Wout Buitelaar is redacteurvan 
DE HELLING en solistzweefvlieger 
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DE MONOMAAN 
'De eerste keer dat ik naar Albanië ging, 
was in de zomer van 1973. Dat was toen 
uit pure politieke belangstelling. Ik zat in 
de maöistische beweging en je wilde wel 
eens zien hoe dat marxisme-leninisme er 
in de praktijk uit zag. Wij dus naar China of 
Albanië.' 
Piet Ordeman, eenenveertig jaar, is uitge
ver en drukker in Rotterdam. In 1973 ging 
hij voor de eerste keer op vakantie naar Al
banië. Sindsdien is hij van dat land niet 
meer losgekomen. Als een van de weinige 
overgebleven fellow-traveilers bezoekt hij 
het land nog regelmatig. 
'China was te ver weg en toen ik, ik geloof 
zelfs in Oe Telegraaf, een advertentie zag 
voor een groepsreis naar Albanië, was het 
vanzelfsprekend om daar op in te schrij
ven. Die reis werd georganiseerd door de 
Stichting Nederland-Albanië, een soort 
vriendschapsvereniging die door een 
paar wonderlijke maöisten gerund werd. 
Het was de eerste grote reis, met zo'n stuk 
of vijfendertig mensen. Ik kan me dat nog 
goed herÎ'nneren omdat de grootste bus 
in Albanië te klein was en twee mensen 
op houten klapstoeltjes moesten zitten. 
De Albanezen beschouwden het bezoek 
als een visite van Albanië-vrienden uit 
Holland en ontvingen ons dan ook als zo
danig. De ene helft ging om politieke rede
nen mee, de andere helft om eens wat 
geks mee te maken. Zo was er ook een 
man bij met een koffer vol Ajax-handdoe
ken en tulpebollen, die hij overal in het 
wilde weg ging uitdelen als we ergens uit 
de bus stapten.' 

Sport 

'Het was een soort droom die eerste keer. 
Het was zo anders, zo overweldigend. Je 
had ook gelijk gevoelsmatig de neiging om 
alles te verdedigen wat je daar aantrof te
genover mensen in de groep die het bij
voorbeeld maar gek vonden dat je 's 
avonds je hotel niet uit mocht. Dat was 
toch logisch, zeiden wij dan, want mis
schien záten er wel spionnen in de groep. 
Het enthousiasme was in '73 zo groot dat 
ik daarna elk jaar terug ben geweest, al 
snel als reisleider voor onder andere Con
tact en ook een paar jaar met eigen groe
pen. De laatste jaren ben ik ook wel weer 
eens als groepslid meegeweest om van al 
die rompslomp als reisleider af te zijn. Ik 
heb er steeds een sport van gemaakt elk 
jaar andere dingen te zien. De reisroute is 
nog steeds dezelfde en alleen door veel 
zeuren mag daar vanaf geweken worden. 
Toch zijn er nog steeds plekjes die je ont
dekt, je spreekt nieuwe mensen. Ik blijf 
dezelfde sympathie houden voor Albanië 
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als in '73, ook politiek, wat in Nederland 
hoogst zeldzaam is geworden. Mijn i-nte
resse is wél veel breder geworden. Na 
een tijd is het idee geboren om al die ken
nis eens op te schrijven. Dat heeft in '84 
geleid tot een echte reisgids in een oplage 
van 1850. Achteraf gezien een nogal pri
mitief boekje, maar op basis daarvan is in 
'88 een sterk verbeterde tweede druk ver
schenen in een oplage van 2000 en ook 
die is nu binnenkort uitverkocht. 
Ik verzamel al jaren alles wat ik tegenkom 
en importeer ook spullen. Vroeger waren 
datvooral de werken van EnverHoxha, te
genwoordig zijn dat gidsen over folklore 
en cultuur, aanvullende stedengidsen en 
de romans van Kadare. Ik maak ook infor
matielijsten die ik regelmatig rondstuur 
naareen vast adressenbestand. Daarnaast 
ben ik nu bezig zelf muziekcassettes te 
produceren. Van allerlei oude opnames 
jat ik dingen en stel daarvan nieuwe cas
settes samen, gegroepeerd rond bepaal
de stijlen en groepen. Dat soort volksmu
ziek is nu weer helemaal in, dat zie je aan 
die Bulgaarse muziek'. 

EO-reis 

'Dagelijks krijg ik telefoontjes en brieven. 
Ik heb mappen vol reisverslagen, die men
sen me toesturen. Mensen gaan lezingen 
houden, voor de plattelandsvrouwen of 
op de kaartclub. Er zijn ook veel religieuze 
mensen die gaan om te kijken hoe dat nou 
zit met de godsdienst in het enige land ter 
wereld dat het atheïsme in de grondwet 
heeft vastgelegd. D'r is een keer een hele 
EO-reis geweest en ook uit die groep krijg 
ik enthousiaste brieven om informatie. 
Vanaf '73 zijn er steeds jaarlijks groepsrei
zen geweest naar Albanië. 
De organisatie daarvan kwam al snel in 
handen van het kleine linkse reisbureautje 
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Swallows van de familie v.d. Schoor, die al 
vanaf eind jaren '40 culturele reizen naar 
Oost-Europa organiseerde. Later is dat 
overgenomen door Contact en de laatste 
paar jaar hebben Hotelplan en Holland In
ternational hun intrede gedaan. Al met al 
gaan er nu elk jaar denk ik zo'n 1500 men
sen naar Albanië. Ik heb wel grote beden
kingen bij dat voor Albanese begrippen 
massale toerisme. Natuurlijk gaat het om 
de dollars en andere vreemde valuta, daar 
heb ik ook niet zoveel tegen. Ik vind het 
ook prima dat het nog altijd gaat om 
groepsreizen, strak geregeld door één or
ganisatie, Albturist. Het huidige 'massale 
toerisme' kan echter op den duur verstrek
kende gevolgen hebben. Het Albanese 
systeem, waar ik nog steeds achter sta, 
kan alleen maar bestaan door z'n afgeslo
tenheid. Zodra je individuele toeristen en 
ook die grote groepen in het wildeweg 
rond laat trekken, krijgen de Albanezen 
zoveel nieuwe indrukken, die hen nu ont
houden worden door het selectieve 
nieuws. Dat zou voor het huidige systeem 
funest zijn. Albanië is nu een enclave en 
als mensen geïmporteerde ideeën over 
gaan nemen, zou dat het einde beteke
nen. De Albanese regering heeft dat zelf 
ook wel door. Men probeert een even
wicht te vinden tussen verdere liberalise
ring van watje als individuele reiziger mag 
doen en het perk en paal stellen aan de 
hoeveelheid toeristen. 
Het gerucht gaat dat ik Albanië niet meer 
in kom, omdat ik in contact sta met Alba
nese vluchtelingen in Nederland. Dat zijn 
geen politieke vluchtelingen, daar zou ik 
ook nooit contact mee opnemen Ze zijn 
om persoonlijke redenen gevlucht en 
hebben daar in een enkel geval al weer 
spijt van, maar ze kunnen niet terug. De Al
banese regering mag ze dan verraders vin
den, ik heb geen reden om niet met die 
jongens op te trekken. Het zou me tegen
vallen als ik daarom geen visum zou 
krijgen.' 

Joost Lagendijk 

Joost Lagendijk is directeur van de Stich
tingTMW 
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AVONTUUR 
- Heb jij al geboekt? 
- ????? 
- Geboekt! Je moet er vroeg bij zijn, jongen. 
-Waarbij? 
- Nou, ik weet niet watjij doet volgend jaar, maar wij gaan 
zwerven. 
- Boeken om te zwerven? 
- Ja jongen, avontuur! Met de bus naar Ankara, dan met 
een bus de bergen in en daar een goede gids- het is geváár
lijk daar. Dat is niet Tenerife- dat zijn de binnenlanden, jon
gen. Dat moetje goed regelen, anders loopt het fout. Heb 
ik je nooit verteld van tweejaar terug? Toen zaten we in de 
Sahara. Bleef onze Landrover steken. Zand in de carbura
teur. We hebben hem wel even geknepen, jongen. Tweeën
veertig graden in de schaduw van die tenten. De hele groep 
moest twee uur op ons wachten. Die monteurs hebben zich 
het pokkezweet gewerkt. En het had weinig gescheeld of 
ze hadden de helicopter moeten oproepen. Avontuur jon
gen. Dat moet perfect geregeld zijn zo'n reis, want je weet 
nooit wat er gebeuren kan. 
- Maar wat ik jou eigenlijk wilde vragen: Heb je die bereke
ningen nog gemaakt over dat automatiseringsplan (piep). 
De kadergroep zit erop te wachten. Van der Veist belde me 
er nog over, gisteren. 
- Nee jongen, helemaal geen tijd gehad. Het wordt echt te 
gek tegenwoordig met die werkdruk. Moetje mijn overu
renlijst zien. Kan ik gewoon nooit meer opmaken. 
- Hé, gisteren ook overgewerkt? 
- Nou, het was wel tegen half zes dat ik eindelijk wegkon. 
- En tussen de middag .... ? 
- Ja, luisteris, ik kom er met dit werk nooit aan toe om mijn 
vakantie behoorlijk te regelen. Tot diep in de avond bellen 
ze je thuis op om te vragen hoe het ook al weer zat met ... 
Het zijn vreemde machten die de mensen doen vluchten 
van hun dagelijks leven. Oe naam 'vrije tijd' die zij aan hun 
vluchtplek geven, suggereert dat zij hun werk in onvrije tijd 
verrichten. Wie hield hen dan gevangen? 
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Vijftig jaar geleden was het antwoord op die vraag nog een
voudig te geven. Naast de vrije tijd bestond 'de baas zijn 
tijd'. Wie niet werkte, zou ook niet eten. En natuurlijk, er zijn 
nog steeds veel mensen waarvoor dat geldt. Steeds meer 
werden er echter eigen baas of hebben niet meer het ge
voel dat er een echte baas is die hun tijd onveilig maakt. Of
wel over een langere termijn; ze zouden er best een jaar 
tussenuit kunnen en daarna, hoogstwaarschijnlijk, zo weer 
aan de slag kunnen. Ofwel ze zijn zelfs baas over hun dage
lijkse tijd. Ze vullen hun werktijden in, nemen de stukken 
mee naar huis en komen dan volgende week- ter compen
satie- een dagje niet. 
- Ik denk dat ik ook maar tachtig procent ga werken, vol
gend jaar. 
- Zo, en word je dan twintig procent werkloos of krijg je 
twintig procent vrije tijd? Beste mensen: wees gelukkig in 
het leven, daar gaat hetjullie tenslotte om. Wees blij dat 
ons wereldje zo flexibel is geworden en dat we met zoveel 
vreemde machten hebben afgerekend. Echtwaar, ik weet 
zelf ook heel goed dat ik dit stukje niet hoefde te schrijven. 
Van niemand- zéker niet van jullie. 

MAAR HOU ALSJEBLIEFT OP MET DAT GEZEIK OVER DE 
VAKANTIE! Geef je uitgebluste brein de voeding die je wilt. 
Stamp het vol, zes weken lang, met de exotische vruchten 
van de armoede of met de kale diepvriesporties van de rij
ke wereld. Twee weken sneeuw, dat gaat er ook nog wel bij: 
het is toch een vieze derrie daar onder dat te vaak gebruin
de schedeldak. Maar houd het binnen. Braak het niet met 
zo'n vanzelfsprekend kokhalzen tevoorschijn als je weer 
naast me plaatsneemt: 'Ik had nog wel zes weken gewild!~ 
'Dat was zo'n mooi plekje, daar gaan we volgend jaar weer 
heen~' 'Wat doejij dit jaar?'. En vooral niet:' Hebjij al ge
boekt?' Gggggrrrrrr. 

Frank van den Berg 
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HET HOTEL 
Locatie: Café de la Gare, Kautenbach, 
Luxemburg. Hotelliers: Gerard en Agnes. 
Reserveren aanbevolen, volgens de ad
vertentie in de Groene. Alternatieve hore
ca in het hart van het meest burgerlijke 
land van Europa. Op de leestafel Opzij, 
de Groene en de Helling. In de kast rum
my, risk en yatzhee. Een bruine kroeg met 
boenwastafels, bloemen en gehaakte gor
dijntjes. De muziek bij het ontbijt is klas
siek, 's avonds Billie Holiday, Tanita Tika
rum of Brechtliederen. De vijf kamers voor 
de gasten liggen aan een ruisende beek. 
Wie het gastenboek doorbladert, vindt 
een stortvloed van complimenten over de 
sfeer, de omgeving en vooral het voortref
felijke eten. Een kleine bloemlezing:· ... jul-

I ie herberg is uniek ... dit is geen hotel, dit is 
logeren en verwend worden ... de gele
genheid voor vermoeide dertigers ... voor 
overspannen intellectuelen ... voor door
gedraaide types ... ook voor niet-vrijge
stelden ... ook als familiepension ... twee 
vrouwen niet zo jong van jaren, maar wel 
van geest, zijn hier een poosje zeer ple
zant te gast geweest...' Enkelen verwijzen 
naar ' ... oude rode sentimenten ... de KWJ
sfeer van vroeger ... socialistische hore
ca .. .' En een wel heel wonderlijke: 'Wie 
geïnteresseerd is in de toekomst van de 
CPN, leze hexagram 37, 53, 64 en 63 van 
de I (hing.' 
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Non-profit 

De gasten lezen Umberto Eco, Hergé, Vrij 
Nederland- en alles daar tussenin. Ze zijn 
opbouwwerkster, yogalerares, compo
nist, directeur van een non-profit instelling 
-en alles daar tussenin. Ze komen met z'n 
tweeën, in hun eentje, met hun vrouwen
groep of collectief café- en alles daar tus
senin. Afijn, je zou bijna zeggen: ons soort 
mensen. 
De herbergiers Gerard (36) en Agnes (28) 
komen uit de Tilbugse scene en zijn al zes 
jaar beiden veertien uur per dag in touw 
om dit oord te runnen. Als iemand ophel
dering kan verschaffen over het fenomeen 
'linkse vakantieganger', dan zijn zij het 
wel. Agnes: 'Linkse vakanties? Ja, die be
staan zeker wel. Vooral kleinschalig, geen 
vakantiekolonie, massatoerisme waar men
sen in ondergebracht worden.' 
Gerard: 'Linkse mensen gaan in het alge
meen anders op vakantie. Ondernemen
der, geen kant-en-klare dingen. Er wordt 
dan ook niet echt iets georganiseerd voor 
links om op vakantie te gaan. China-reizen 
en zo? Tja, geschiedenisleraren willen ook 
veel over de cultuur van een land weten, 
maar of dat links is? En georganiseerde 
overlevingsvakanties, dat heeft toch niets 
te maken met een politieke oriëntatie.' 
Ook de andere twee, tamelijk kleinschali
ge hotels in Kautenbach organiseren geen 
speciale dingen voor hun gasten, terwijl 
zulke pensions toch bepaald niet in trek 
zijn bij -laten we zeggen -linksige types. 
Gerard: 'Het zit 'm denk ik bij ons ook 
meer in het ideële, in de manier waarop 
we met mensen omgaan.' Asnes: 'Bij an
dere hotels lopen ze mensen echt achter
na, zo stereotyp dienstbaar. Dag me
vrouw, goed geslapen mevrouw, ach, is 
het nat buiten. En vaak rechtse praat, hè, 
om de gasten te behagen.' 
Maar jullie zijn toch ook aardig tegen jullie 
gasten? Gerard, bijna verontwaardigd: 
'Jazeker, maar mensen weten direct ofie
mand vriendelijkheid meent of dat het 
een automatisme is.' 

Bisexualiteit 

Die andere horeca-houding is wel in de 
loop van de tijd veranderd. Zo eten ze 
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niet meer aan tafel met de gasten mee. Ge
rard: 'Dat bleek organisatorisch te moei
lijk. Als je zelf meeëet, ben je toch een 
paar uur later klaar met de keuken. In het 
begin hadden we ook vaak tot diep in de 
nacht gesprekken met mensen, over het 
leven, de maatschappij, biseksualiteit, je 
kent dat wel, met veel drank. Maar je 
houdt het niet vol.' 
Asnes: 'Dat meeëten was ook vanuit het 
idee dat je anders zo weinig hebt met je 
gasten. Anders wordt je echt iemand die 
alleen maar bedient en poetst. Nu ik voor
al in de keuken sta, heb ik toch veel minder 
contact met de gasten. Maar ja, ze komen 
natuurlijk ook niet voor ons. Ja, dat dach
ten we in het begin.' Er blijkt méér veran
derd te zijn •in de loop van de zes jaar dat 
ze draaien. 
Gerard: 'Kerst '82 zaten we hier in de 
buurt met een stel mensen in een huisje, 
toen ontdekten we het café. 't Was dicht, 
met een briefje op de deur dat het te koop 
was.' Asnes: 'En toen begonnen we te fan
taseren, zo'n fantasie die je dan uitspint 
met de mensen met wie je op vakantie 
bent.' Gerard: 'Nou, uiteindelijk zouden 
we hier met z'n zevenen, als collectief, be
ginnen. Niet kopen, maar huren, met per 
jaar de mogelijkheid van verlenging of op
zegging van het contract, want het was 
natuurlijk wel een stap.' 
Asnes: 'We wisten echt van toeten noch 
blazen hoor. We kenden Luxemburg niet 
eens. Eindeloze doe/stel/insendiscussies 
hielden we. We moesten ervan kunnen le
ven, niet in de vorm van loon, maar in de 
vorm van zakgeld. Wat er overbleef, zou 
naar goede doelen gaan. Dat kon van alles 
zijn, Nicaragua, maar ook aangepaste 
schoenen voor invaliden of iets dergelijks.' 
Gerard: 'Met zo'n grote groep zou het mo
gelijk zijn om niet de hele dag te hoeven 
werken, daarnaast moest je kunnen stude
ren, muziek maken of wat dan ook. En we 
zouden van alles organiseren hier.' 
Asnes: 'Dingen voor jongeren, open 
jongerencentrum-achtig. Muurkrant, vrou
wencafé, we zouden ze hier even wat la

. ten zien. We waren echt zo groen als gras.' 
Gerard: 'Onze ideeën vanuit Tilburg ge
woon naar Kautenbach overplaatsen. 
Nou, Kautenbach telt tachtig zielen, waar
van vijf jongeren. Dat ging dus toch niet 
zomaar.' 

Geruchtenmachine 

Gerard, voormalig verpleegkundige en 
jongerenwerker bij de KWJ (voorloper van 
de FNV-jongerenbeweging) zat in die tijd 
zonder werk. Agnes werkte bij een infor
matiecentrum voor meiden. Zij zegden 
hun baan en uitkering op; de rest zou 
hun uitkering en huis in Nederland aan
houden. 
Gerard: 'Nou, wij zaten hier in mei '83, en 
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na een week kwam de één na de ander af
zeggen. Vanwege van alles, gedoe met re
laties, ook iemand die MS bleek te heb
ben. Maarwij hadden nog steeds zin in de 
uitdaging. Ik dus tussendoor nog even 
naar Nederland om examen te doen voor 
mijn café-papieren en dan zouden we of
ficieel open kunnen: 
Agnes: 'Maar er moest ook nog een ver
gunning van het ministerie hier afkomen. 
Nou, dat duurde dus negen maanden. Ter
wijl we hier al zaten en ook al advertenties 
in de Groene hadden gezet. 't Was een 
vreselijk spannende tijd. Er kwamen con
troles, hele rare. Kwam de gendarme tij
dens het ontbijt binnen met de vraag wel
ke spelen er hier gespeeld werden. Nou, 
toen wees iemand maar naar de stapel 
mens-erger-je-niet en risk: 
Gerard: 'Dat had ook te maken met de 
Luxemburgse geruchtenmachine. 't Café 
was alsmaar nog niet open, maar er ston
den wel voortdurend auto's van de 
gasten, want de kamers enzo deden we 
wel al. En dan komen de verhalen in de 
wereld. 't Zou een bordeel zijn, of iets van 
punks: 
Agnes: "t Was wel een akelige tijd, geen 
vergunning, rare verhalen. Op een gege
ven moment hadden we de terugtocht al 
vcorbereid, we konden niet echt open en 
we konden ook geen geld blijven lenen. 
Als laatste poging schakelden we toen 
een advocaat in en binnen de kortste ke
ren was de vergunning er: 
Gerard: 'We hebben toch het idee dat de 
aanvraag bewust onder in een la gehou
den is. 't Is allemaal zo klein in Luxemburg, 
iedereen kent via via wel iemand op het 
m' nisterie. We zijn toch een vreemde 
eend in de bijt en natuurlijk ook concur
rentie. In dezelfde tijd ook bleek een jon
gen uit de Tilburgse actie-scene BVD
informantte zijn. Toen dachten we: ja, mis
sc'lien hebben ze vanuit hier wel antece
dclten in Nederland nagetrokken en 
dcok mijn naam ergens op.' 

Leutergesprekken 

In februari '84 was de officiële opening 
van het café, compleet met een foto en 
stukje in de krant. Vanaf dan zouden de 
Luxemburgers kennis kunnen maken met 
de 'linkse horeca'. 
Agnes: 'Dat viel tegen. Die vijf jongeren uit 
het dorp kwamen hier wel af en toe wat 
dnnken, maar 't was heel gespannen, he
len~aal niet toeschietelijk. Er was er één 
di•e wel aansluiting bij ons zocht. Die was 
he:!emaal niet tevreden met het leven hier, 
trouwen, werken, huisje-boompje-beest
je Die zat hier elke dag aan de bar te kla
gen over de Luxemburgse benepenheid 
e11 burgerlijkheid: 
Gerard: 'Maar ja, die is inmiddels ge
trcuwd met een meisje uit een ander 
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dorp, kind op komst. We zien 'm bijna niet 
meer. De andere caféklanten uit de buurt 
zijn meestal gepensioneerd of ze werken 
bij het spoor. Elke dag komen er zo'n stuk 
of zeven, een paar zijn vaste klanten. 
Soms komen er ook jongeren uit Wiltz of 
uit de stad Luxemburg, maar we zitten hier 
als café te afgelegen: 
Agnes: 'In het begin dachten we nog: het 
café, daar moeten we van leven, die paar 
pensiongasten is meegenomen. Maar dat 
bleek andersom te zijn. Ik vond in het café 
achter de bar staan ook niet echt leuk; de 
Luxemburgse leutergesprekken die je vaak 
moet voeren ... En ik kon ook niet wennen 
aan de gewoonte datje hier het glas van je 
klanten in de gaten moet houden en moet 
bijschenken als het leeg is. Of ze riepen je 
op een akelige manier, fluiten of met het 
glas tikken.ln het begin zei ik daarwat van, 
maar daar heb ik waarschijnlijk wel men
sen mee weggejaagd. Daardoor is onze 
taakverdeling ook wel veranderd. In het 
begin deden we alles om de beurt: ont
bijt, café, koken, wassen, schoonmaken. 
Maar ik poetste toch al meer en als ik dan 
achter de bar stond, ja, dan kwamen de 
klanten, of vooral de praatjes, wel eens 
ongelegen, dan dacht ik: ik moet nog zo
veel doen. Dus nu kook ik en doet Gerard 
het café, de klussen en de inkopen. Dat 
moet met de auto, tien kilometer verde
rop bij een supermarkt, want een groot
handel is hier niet.' 
Wat zijn de gasten uit Nederland eigenlijk 
voor soort mensen? Gerard: 'In het begin 
was het het typische Groene Amsterdam
mer-publiek: alternatief, intellectueel, wel 
advocaat zijn, maar dan in een collectief. 
In de loop van de tijd is het steeds gemê
leerder geworden, door mond-tot-mond
reclame. Het zijn denk ik wel voorallinkse 
mensen die hier komen maar ze praten 
heel weinig over politiek. Ja, logisch, ze 
zijn hier op vakantie. Hoogstens een op
merking als: goh, leuk dat Bluf en Opzij 
hier liggen: \ 
Agnes: 'Maar iedereen pakt toch eerst de 
Viva en de Nieuwe Revue, hoor!' 

Koffers halen 

Zijn ze weleens lastig, de gasten? 
Agnes: 'Nee hoor, de gasten niet. Dat zijn 
over het algemeen rustige en leuke men
sen. Maar 't is wel eens zo dat het hier niet 
aansluit bij wat ze verwachten of dat ze uit 
de toon vallen. Zo hadden we een keer, 
heel toevallig, twee verschillende families 
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die hier allebei hun zilveren bruiloft kwa
men vieren. Die ene familie was heel harte
lijk, open voor anderen, volks zou je kun
nen zeggen. En die andere familie, ja 
eigenlijk het tegendeel, en dat ging hele
maal niet samen. Ik vond dat heel akelig 
voor die andere mensen. Daar voel ik me 
dan heel verantwoordelijk voor: 
Gerard:' Dat heeft Agnes sowieso. Dan 
staat ze in de keuken en dan kom ik terug 
van het eten serveren en dan is het: En? 
En? Op zich is dat natuurlijk ook een ver
schil met andere pensions, 't is allemaal 
heel klein en je zit gewoon met anderen 
aan tafel. Meestal gaat dat goed, heel 
soms ook niet. Zo hadden we ook een 
keer mensen die buiten bij de auto bleven 
wachten tot iemand de koffers kwam ha
len. Ja, zo gaat dat hier dus niet. Ze had
den ook opmerkingen dat het bestek niet 
allemaal precies hetzelfde was en zo. 't 
Was gewoon hun stijl niet, ze gingen ook 
eerder weg dan gepland. Tja, er is hier 
geen horeca-etiquette. Maar de meesten 
vinden het daarom juist leuk. Wij hebben 
ook altijd gasten buiten het seizoen, ter
wijl de andere hotels dan vrijwelleeg zijn. 
Ja, zeggen zij dan, maar Gerard en Agnes 
hebben vooral 'studenten'. Zo zien zij ons 
publiek, of de mensen nu twintig of veer
tig zijn. Als gasten van ons met mensen uit 
de omgeving aan de praat raken, horen ze 
ook heel vaak: o, jullie zitten zeker in Café 
de la Gare. Kennelijk is dat toch te zien: 
Niettemin is Café de la Gare inmiddels re
delijk in Kautenbach ingeburgerd. Voor 
het Nederlandse publiek is het pension 
zelfs een begrip geworden. 
Toch houden Gerard en Agnes er binnen 
een jaar mee op; het contract is definitief 
opgezegd. Zeven jaar hard werken is wel
letjes, het geïsoleerde leven is een pro
bleem geworden. Nieuwe impulsen drin
gen nauwelijks door, ook al laten beide 
pensionhouders tijdschriften uit Neder
land komen. En ook Rosalie, hun negen 
maanden jonge baby, zien ze liever in een 
wat minder benepen omgeving opgroei
en. Agnes wil de 8-verpleging in en Ge
rard is bezig met een restaurant in Tilburg. 
Toch treurig voor de gasten - want waar 
moet ons soort mensen dan naar toe om 
er tussen uit te knijpen? 

Marianne van den Boomen 

Marianne van den Boomen is redacteur 
van DE HELLING 
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DE REVOWTIE • I 
'Ik voelde me aangetrokken tot de revolu
tie, het feit dat mensen zich hadden losge
maakt van een dictator. Toen eenmaal de 
financiën rond waren, ben ik me in het 
land gaan verdiepen. Veel lezen, met 
mensen praten die er waren geweest. Dat 
was aangrijpend, er ontstond een soort 
solidariteisgevoel met de mensen daar. 
Klinkt wel erg zwaar, hè. Maar dat gevoel 
kwam wel, het is ook zó schofterig wat 
daar gebeurt, zó oneerlijk.' 
Hedwis Klein-Gunnewick, zesentwintig 
jaar en woonachtig in Delft, had wisselen
de gevoelens over haar gecombineerde 
werk- en reisvakantie naar Nicaragua vorig 
jaar zomer. Ze vroeg zich af of ze het wel 
kon maken om 'naar arme mensen te kij
ken'. Ze kwelde zich met de vraag of ze het 
geld niet beter gewoon kon geven, maar 
besloot uiteindelijk, het nuttige en het 
aangename verenigend, toch maar te 
gaan. Nicaragua lag eigenlijk niet in haar 
directe interesseveld. Na een schoolex
cursie naar Kenia, ze studeerde aardrijks
kunde en maatschapijleer aan een leraren
opleiding, was het vooral Afrika dat haar 
trok. 

Sleuven graven 

'In mijn studie heb ik me verdiept in het 
Noord-Zuid-conflict. Ook werd ik actief in 
de Wereldwinkel. Maar mijn belangstel
ling was nog ongericht. De reis naar Nica
ragua was een mooie aanleiding me wel 
ergens in te verdiepen. In een Delfst huis
aan-huisblad las ik een advertentie waarin 
mensen werden gevraagd om vier weken 
te gaan werken aan een afvalwaterproject 
in Esteli, de Nicaraguaanse zusterstad van 
Delft. 
Ik ging ook voor mezelf, er zat zeker een 
stuk eigenbelang bij. Maar ik voelde me 
wel verplicht er iets te doen. De mensen 
daar hebben bepaalde verwachtingen 
van je. De armoede was een schok. Ik 
dacht dat ik erop voorbereid was, maar 
toen mijn 'moeder' daar me het huis liet 
zien, dacht ik: moet ik hier wonen? Het 
werk, sleuven graven, was gigantisch 
zwaar. Het was warm, ik had continu diar
ree en de dagelijkse bonenprut ging me 
steeds meer tegenstaan. Maar ik dacht: ik 
ben eraan begonnen, dus ik zal het afma
ken ook.' 

Tandpasta 

Hedwig was zich er voortdurend van be
wust dat ze een westerlinge was. Zij had 
tandpasta, haar zeep was lekkerder, de 
werkgroep ging op excursies naar plaat-
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sen waar de familie waar zij woonde nooit 
naar toe zou gaan. 
'Toch heb ik nooit het gevoel gekregen dat 
ik teveel was. De mensen zijn, hoe cliché
matig het ook klinkt, heel gastvrij. Ze zien 
je aanwezigheid als steun, ze zien dat niet 
iedereen tegen ze is. Dat is veel belangrijk 
dan het werk zelf. Het was alleen verve
lend dat ik nauwelijks Spaans sprak. Ik ben 
daar wel gaan twijfelen aan mijn idealen. 
Ik was tegen geweld, anti-militaristisch. In 
die oorlogssituatie ben ik mijn grenzen 
gaan verleggen.lk ben somberder gewor
den, kwaaier over wat daar gebeurt, 
kwaaierook op de zelfzuchtige houding 
van de Nederlanders. Ik geloof nu niet 
meer dat er ooit nog een rechtvaardiger 
samenleving komt. Ik ben nu actief in de 
stedenband. En ik heb ook een uitstraling
seffect. In mijn familie is door mijn reis 
over dingen nagedacht en gediscus
sieerd. Sommigen kopen nu zelfs Solidari
teitskoffie.' 

Marianne van Kalrttthout 

Marianne van Kalmthout is fractiemede
werkster bij de Rotterdamse PvdA eflstu
deert politicologie 
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CORSO COMMUNISTO 
Het is juli en augustus. Je fietst door Italië. Emilia-Romagna, 
Umbria, Toscane, die streken vooral. Je banden plakken van 
de hitte tegen het zwarte asfalt. De meeste progessivo's 
met een ander beeld over Italië dan haar cliché - het Co mo
meer, spaghetti, bagagerollers, enzo. MetNovecento in de 
kop en de angst in het lijf voor losse steenslag daalde je af. 
Ik meestal iets trager dan de kameraadjes, in de veron
derstelling dat mijn remkabels wel zouden moeten breken 
tijdens mijn vrijwillige vrije val. En ook om rode, houten 
pijlen te kunnen zien aan de bomen langs de weg. Pijlen 
met Festa dei'Unità erop, dieci chi/ometri alla sinistra. Ik 
moest dus wel afslaan. 
Per vakantie deed ik er tientallen, dorpsfeesten van de 
I'Unità, de communistische krant, massaorgaan van de par
tij. Dat betekent in Italië: krant voor hééllinks. De dorps
feesten, volg de pijlen. Het eten is er goed en goedkoop, 
de mannen, vrouwen en kinderen hebben iets te vieren, 
want het zijn gewone mensen. Je komt geen enkele toerist 
tegen. Vol trots liep de mevrouw met een vleesklomp over 
de schouder, haar hoofdprijs van de lotteria, het ratelend 
rad van avontuur. Jaloerse kerels eromheen. Met gouden 
kruisjes op de borstharen. Partijen horloges op matjes aan 
de ingang, waar je een toegangszegeltje op je hand krijgt 
geplakt. Dansen op houten vlonders. Een koor dames in 
hot-pants, rijstliederen zingend. Exposities, fragmenten 
van het dagelijks leven. Rolschaatswedstrijden. Een video
scherm met boksen. Dibattiti van plaatselijke bestuurders, 
intellectuelen, met altijd iets te weinig publieke belang
stelling. Behalve op Festa Nazionale, met elke avond een 
vaste tv-jou rnaalverbind ing. Een item: nationale cultuur. 
Nederland. Ik draai de Hoogte Kadijk op. Teveellosse 
steenslag. Nou al heimwee. Wat een rare propere pandjes 
en truttige tuintjes allemaal, Mijn blauwe brievenbus puilt 
uit van de post. Kaartjes en krantjes van De Waarheid, van 
de pers aan de overkant recht mijn bus ingerold. Door de 
inzet van vrijwilligers in de stille vakantietijd. 
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Ruzietjes bij mijn overburen. Ver verwijderd van de wereld, 
binnen de muren van gebouw-$Sybil/a, het pakhuis van de 
Nederlandse communisten. Journalistiek is een spannend 
beroep. Bij mijn weten heeft Kromhout nooit geklaagd over 
burengerucht. Kromhout, de naastgelegen museumwerf, 
waar onverstoorbaar mooie Hollandse botters van de hel
ling glijden. Scheepsbouw hoor! Nationale cultuur: in de 
museumwerf kun je erover horen. Partij van gewone men
sen: in de boeken kun je erover lezen. Verzet: neem De Aan
slag. Erover horen, lezen. In Italië kun je erover rijden. Met 
een racefiets. Dat is leven. 

Reinout Koperdraat 

L 

ZIJN WE NOU ALLEMAAL 
YUPPIES GEWORDEN? 

Neem nou Oe Hel/ins. Een prachtig nieuw 'tijdschrift voor linkse po
litiek'. Magazine-formule. Mooi uitgevoerd. Te weinig advertenties. 
Boeiende betogen, analyses, polemieken, columns, commentaren, 
reportages, dossiers, dagboeken en recensies. Links, leesbaar en 
toch leefbaar. 
Heel wat beter dan de bladen van de wetenschappelijke bureau's 
van CPN, PSP en PPR waaruit 't is voortgekomen - moest zelfs Oe 
Waarheid bekennen (voor we ze kritisch gingen toespreken). 
Maar denk maar niet dat de abonnees toestromen. De moderne link
se rakker(m/v) koopt 't liever los, tegelijk met z'n full-colorlijfblad dat 
'm precies vertelt waar-ie dat mooie halogeenlampje kopen kan. 
Aan de ene kant is dat natuurlijk een compliment. Zeker als je voort
komt uit een traditie waarin het goede leven gereserveerd is voor 
het socialistische paradijs hiernamaals. 
Maar, kameraden! Jullie weten inmiddels toch uit eigen ervaring dat 
kwaliteit zijn prijs heeft in het reëel bestaande kapitalisme. En dat er 
heel wat aan de strijkstok van de tussenhandel blijft hangen voor je 
dit fantastische produkt, dat 't zo goed doet in je Philipe Starck
stoel, in huis hebt. 
Wordt wakker! Koop prijsbewust! Sta cp uit die stoel! 

ZET JE KOOPGEDRAG OP DE HELLING. 
NEEM EEN ABONNEMENT. 

Noteer mij als abonnee; stuur mij een acceptgiro. 

Naam: . 

Adres:. 

Postcode en woonplaats: 

De bon in gefrankeerde envelop sturen naar: 
DE HELLING- Postbus 15240-1001 ME Amsterdam 
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DE TRIP 
'Ik had daar niet geboren willen worden. 
Omdat daar degenen die op mijn niveau 
van welvaart leven net zulke vuile handen 
hebben als de welge?telden hier.' 
Het échte leven lijkt voor hem elders. De 
essentie hier is ook zo moeilijk te vatten en 
ligt daar voor het opscheppen. Dáár is in 
dit geval India en de schone handen zijn 
van Gert Advocaat, hier psychiatrisch ver
pleegkundige. En dat tegenwoordig niet 
meer alléén om maanden daar te kunnen 
zijn. 'Ik heb zeven jaar lang dagelijks een 
half uur meditatie gedaan om rust te krij
gen. Als ik die leefwijze had gehouden, 
was ik allang weer buiten mijn werk geval
len, zoals het vroeger steeds ging.' Toch 
iets gevonden hier? 
'Voor het eerst in mijn leven heb ik nu 
twee jaar onafgebroken bij dezelfde baas 
gewerkt. Ik heb heel veel gereisd. Niet al
leen in India. Maar ook een half jaar Grie
kenland en vandaar over land rustig rich
ting India. _;en andere keer via Rusland 
naar Japan. Gewerkt in Korea, in Hong
kong geweest en weer geëindigd in India. 
Dat is toch hét land voor mij. Vanwege de 
tolerantie ten aanzien van het leven zelf: 
het komt zoals het komt. En alles gebeurt 
op straat, iedereen mag het zien: leven ge
luk, lijden, dood. Op iedere hoek. De 
tweede reden is mijn harde gulden tegen
over hun zachte roepia. Voor hen is iedere 
gulden een hele dag hard werken. Met 
een beetje geld kan je heel lang blijven 
daar. En dan ga je steeds dieper in die 
cultuur.' 

Aquarium 

'Mijn ouders leven op een laag consump
tieniveau. Aan dagelijkse dingen geven ze 
weinig uit. Maar wel elke twee jaar nieuw 
behang. Elke drie jaar nieuwe vloerbedek
king en om de vier jaar nieuwe meubels. 
Mijn inrichting bestaat bijna helemaal uit 
krijgertjes. Dit bankstel: gekregen. En op 
de muren latex. Ik wil wel graag een heel 
groot aquarium. Maar ik wacht tot het me 
toekomt. Op een gegeven moment heeft 
iemand zoiets over en vraagt of ik het wil 
hebben. 
We woonden in Dordrecht. En ik had Mulo 
en lang haar. Ik werkte als leerling op een 
laboratorium en ik ben ook leerling ge
weest op een accountantskantoor. Maar 
toen was die toestand rond Care/ Muller in 
Dennendal aan de gang. Het idee om 
zwakzinnigen en psychiatrische patiën
ten niet af te zonderen, maar de inrichtin
gen open te stellen en de maatschappij 
binnen te halen. De kranten schreven: die 
Muller, die haalt voor zijn personeel een 
pond stuff in de week en hij reeruteert 
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zijn mensen op De Dam. En ik dacht: daar 
moet ik bij zijn. Daar heb ik mijn opleiding 
gedaan. Maar het experiment werd ge
kapt. Door een linkse regering en vijfhon
derd agenten. 
Ik zou op mijn gevoel willen leven in het 
Westen. Maar het kan niet omdat je ingeka
derd bent in allerlei hiërarchische structu
ren. En daarin kan je alleen overeind blij
ven als je rationeel handelt, als je op je 
rede leeft. In het Oosten gebeurt alles veel 
méér op het gevoel. Hoewel ik natuurlijk 
weet dat als je daar in het dagelijks leven 
iets wilt bereiken, de bureaucratie nog 
veel groter is dan hier. 

Nachthoofd 

Je ziet daar veel mensen uit het Westen 
die iets geregeld hebben met de wel
vaartsmaatschappij. Veel reizigers met 
WAO of iets dergelijks. Maar ik wil het 
eigenlijk zelf verdienen. Nee, shit, ik heb 
dat ook eens gedaan. En het was een 
prachtige periode. Ik was toen nach
thoofd, in een ziekenhuis, had de verant
woordelijkheid over meerdere nacht
wachten. Ik was écht doorgedraaid en 
had in mijn achterhoofd: nu ga ik met die 
uitkering iets doen wat ik éigenlijk wil. Ik 
had trouwens na Dennendal veel met 
werk gedaan met als enige doel in korte 
tijd veel geld te verdienen om weg te kun
nen. Vrijheid. Ik was allang uitgekeken op 
die inrichtingen. ledereen moest op tijd in 
bed liggen, dát was mijn taak. En zo voer
de ik hem uit. 
In India is het leven overal. Alle mensen 
die ik hier in inrichtingen verpleeg, zie ik 
daar op straat lopen. Dat hoort er gewoon 
bij. Het leven gaat zijn gang. Tot iemand 
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verteert van de honger. Ik heb het nodig 
om daar af en toe een paar maanden, een 
half jaar te zijn. Maar ik zou er niet voor
goed willen wonen. Ik ben te gehecht aan 
mijn zekerheden. Maar ik zou er wel willen 
sterven. De doodsangst vervalt daar voor 
veel mensen uit het Westen. De dood 
hoort er veel meer bij. 
Dit project waar ik nu werk, zinde me, me
teen toen ik de advertentie zag. Het was 
eigenlijk het eerste in de psychiatrie sinds 
Dennendal waar ik weer iets mee te ma
ken wilde hebben. Ik had ook weer nach
thoofd kunnen worden en veel meer kun
nen verdienen. Maar ik wil geen dingen 
tweemaal doen. In Dennendal wilde Mul
ler de maatschappij binnenhalen in de in
richting. Voor dit project werden ver
pleegkundigen gevraagd die mee wilden 
helpen psychiatrische patiënten uit Sant
poort weer een plek te geven in een ge
wone woonwijk in Amsterdam. Dezelfde 
geachte, maar precies op de omgekeerde 
manier uitgewerkt. Toen ik die advertentie 
zag, dacht ik: verrek, zo kan het ook. 
Vroeger als ik op reis ging, verbrandde ik 
alle schepen achter me. Om het daar zo 
lang mogelijk met je geld uit te houden, 
moest je hier geen vaste lasten hebben. \I<. 
ben nu weer bèzig om te kijken hoe ik ko
mend jaar heellang naar India kan. Maar ik 
geloof niet dat ik de schepen wéér achter 
me verbrand. Daar zijn twee redenen 
voor die met mijn gevoel te maken heb
ben. Ten eerste de kinderen die de halve 
week bij me wonen. Zelf zou ik wel weer 
eens op nul willen beginnen, maar kinde
ren kunnen dat niet, die hebben iets vasts 
nodig. Ik heb trouwens wel met de school 
geregeld dat ze een paar maanden mee 
kunnen straks. Ten tweede is er dit pro
ject: ik wil zien hoe het loopt. Ik heb er
voor gekozen, al heb ik er wel iets van me
zelf voor moeten loslaten: 

Frank van den Berg 

Frank van den Berg is redacteur van DE 
HELLING 

N G 



KR JTl JNtN VAN liNKSt POl T tK 
Het enkele jaren geleden nog breed uit
waaierende debat over de 'vernieuwing 
van de verzorgingsstaat' zit in een impas
se. Moedeloosheid voert de boventoon en 
links deelt in de malaise. Het debat over 
arbeid en inkomen geeft hiervan een per
fecte illustratie. Links voert een spiegelge
vecht met zichzelf en vermoeit zich met 
schijntegenstellingen. 
In het openingsartikel van deze serie, geti
teld De glijdende schaal van links, signa
leerde Henk Krijnen dat momenteel grote 
vraagtekens worden gezet achter - wat 
Paul Ka/ma noemt- de 'centraliteit van de 
arbeid'. Als dit thema op dit ogenblik al 
de kern van de discussie is, is het maar de 
vraag is of dat ook zo hoort te zijn. Nie
mand zal ontkennen dat de tijd die we aan 
arbeid besteden fors is teruggelopen. 
Maar of we daarmee zijn beland bij het 
'einde van de arbeidsmaatschappij ', om 
met Claus Of je te spreken, mag ernstig be
twijfeld worden. Of men dat prettig vindt 
of niet, arbeid en arbeidsmarkt vormen 
nog steeds het knooppunt van de samen-

Is de bal nu in of uit? Vermaard 
en berucht ziin de ruzies van 
tennisser John MeEnroe met 
lijn- en scheidsrechters over 

zijn gelijk. Maar hoe staat het 
met het gelijk van linkse poli

tiek? Waar de politieke krijtlij
nen lopen, wordt van alle kan

ten betwist. Deze serie 
artikelen wil de ballaten stui
teren en het krijt laten opstui-

ven. 
tiepolitiek: nu eens katten naar het CDA, 
dan weer naar de VVD, maar met beiden 
de mogelijkheid van regeringssamenwer
king openhoudend. Dat komt een heel 
eind in de richting van de offensieve elec
torale politiek die Therborn en ik in Soci
alisten in no nonsense-tijd bepleitten: het 
volledig uitbuiten van de links-rechts
tegenstelling in het politieke spectrum. Of 
dat nu gebeurt met de stalen vuist of de 
fluwelen handschoen, de polariteit tussen 
CDA en VVD enerzijds en de PvdA an
derzijds wordt door de PvdA erkend en in 
stand gehouden. 
Een centrum-linkse coalitie heeft echter 
alleen kans van slagen als het daarvoor 
benodigde maatschappelijke draagvlak 

het vooruitzicht, in? We moeten ons twee 
zaken goed realiseren. Om te beginnen is 
Nederland van oudsher een handelskapi
talistische natie. Henriëtte Roland Holst 
zag dat al scherp aan het begin van deze 
eeuw. De periode van eind jaren vijftig tot 
midden jaren zeventig, waarin de indu
striële massaproduktie ('het fordisme') 
domineerde, is slechts een intermezzo ge
bleken. Halffabrikaten, doorvoer van 
goederen en dienstverlening zijn de grote 
broers in onze economie. Handelskapita
lisme betekent een economie die is in
gesteld op de korte termijn of op z'n 
hoogst de middellange, met weinig aan
dacht voor concurrentievermogen op lan
ge termijn. 
Een tweede 'vaste waarde' in de vader
landse economie is de scheidslijn tussen 
grote en 'kleine' ondernemingen. Er is een 
onmiskenbare dominantie van multinati
onale ondernemingen zoals Philips, Shell 
en Akzo. Het rijtje is niet voor niks cliché
matig ... Deze scheidslijn tussen 'groot en 
klein' werkt door in het economisch be-

DILEMMA'S VAN DE 
In deze tweede 

aflevering draait het om de vraag of links de ver
zorgingsstaat nog moet en kan redden. De schiin 

is tegen, maar wat zegt dat? 

VERZORGINGSSTAAT 
levi.ng. En dat zal nog wel een tijdje zo 
bHiwen. 
De PvdA heeft het definitieve antwoord 
op Je 'neoconservatieve uitdaging' niet in 
huis. Het CDA-concept van de 'verant
woordelijke samenleving' blijft daarmee 
onbeantwoord. Evenmin is de PvdA zeker 
varn de maatschappelijke steun die nodig 
is om haar programma uit te voeren. Hoe
we: de opiniecijfers onveranderd gunstig 
bliJven, ontbreekt het aan mobiliserende 
kncht. 
Da laatste is - zoals vaak wordt beweerd -
niet te wijten aan een gebrek aan politieke 
comsistentie. Stelselmatig schuift de PvdA 
in ale publiciteit de volgende vier thema's 
naar voren: milieu, werkgelegenheid, so
ciale rechtvaardigheid en actieve over
heli, Ook voert zij een consequente coali-
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aanwezig is. En daar wringt de schoen nog 
het meest, bij de PvdA maar veel meer 
nog bij 'radicaal-links'. Voor een grondig 
antwoord op hetderegulerings-en depoli
tiseringsprogramma van centrum-rechts 
is meer nodig. Schuivende Panelen en Be
wogen Beweging hebben de discussie 
opengebroken, maar een maatschappe
lijk gedragen programma voor economi
sche en sociale herstructurering van de 
verzorgingsstaat én een scherpe machts
politieke conceptie hebben zij voorlopig 
niet opgeleverd. En deze zwakte geldt niet 
alleen de PvdA. 

Handelsnatie 

Welke positie neemt de Nederlandse natie 
in de Europese economie, met '1992' in 
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leid, waar de aandacht voor de talrijke 
kleine en middelgrote bedrijven gering is. 
Deze zorgen met hun industriële produk
ten en diensten intussen wél voor veel 
werk. Links verbindt echter nauwelijks 
politiek-strategische consequenties aan 
deze twee karaktertrekken van het Neder
landse kapitalisme. 
Op het gebied van technologiebeleid en 
economische structuurpolitiek is de 
scheidslijn multinationals - kleinere be
drijven goed zichtbaar. De grote bedrij
ven zijn goed in staat onderzoek te doen 
en nieuwe produkten te ontwikkelen (ook 
al gaat dat lang niet altijd zonder over
heidssteun), terwijl de kleinere de hoge 
kosten daarvan niet kunnen opbrengen. 
Verschillende OECD-rapporten constate
ren bovendien dat er nauwelijks sprakeis 
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van kennisoverdracht van de grote re
search-ondernemingen naar de andere 
echelons van het bedrijfsleven. Ook door 
economische overheidspolitiek wordt de
ze kloof niet overbrugd: een werkelijke 
economische structuurpolitiek ont
breekt, zoals Arie van der Zwan op het 
PvdA-congres in februari nog eens heel te
recht opmerkte. Van een beleid ter vergro
ting van het organiserend vermogen van 
het bedrijfsleven is in de verste verte niks 
te bekennen. Netwerken van kennisover
dracht, produktontwikkeling, gecombi
neerd ook met vakbondsinvloed, zouden 
de concurrentiekracht van het middelgro
te en kleine bedrijfsleven kunnen vergro
ten. De Technologie Advies Centra die 
minister De Korte op voorstel van ex
Philips-topman Dekker heeft opgetuigd, 
zijn niet veel meer dan goedbedoelde 
'window dressing'. Bovendien heeft de 
vakbeweging er geen stem in. 

Moderniserings• 
coalitie 
Ook voor de 'kwaliteit van de arbeid' heb
ben de scheidslijnen en machtsverhoudin
gen in de economie belangrijke gevolgen. 
In de grotere bedrijven kan de vakbewe
ging, door haar sterkere organisatie, ge
makkelijker verbeteringen afdwingen. Op 
dat niveau zijn de ondernemingen ook 
eerder tot concessies bereid. 
Dat het met de kwaliteit van de arbeid op 
veel punten droevig is gesteld, hoeft geen 
betoog. Dat blijkt uit de grote aantallen 
arbeidsongeschikten en het hoge ziekte
verzuim. En talloze werknemers onder
vinden dagelijks in hun werk de last van 
slechte en onaangename arbeidsomstan
digheden. Naast die dagelijkse last brengt 
de slechte kwaliteit van de arbeid belang
rijke maatschappelijke kosten met zich 
mee. Voortdurend zijn we gedwongen 
mensen een uitkering te verschaffen die 
veel te vroeg zijn uitgerangeerd. Ook hier 
biedt het overheidsbeleid weinig soelaas. 
Denk maar eens aan de trage invoering 
van de arbeidsomstandighedenwet. 
Voor de vakbeweging en de politieke par
tijen ligt hier een cruciaal strategisch pro
bleem, waarvan de scherpte bij de cao
onderhandelingen van de afgelopen 
maanden nog eens duidelijk tot uiting 
kwam. Zodra vakbonden en linkse partij
en proberen een 'moderniseringscoalitie' 
te sluiten met de ondernemers laaien de 
spanningen binnen de ondernemersklasse 
hoog op. Zowel het uit elkaar spatten van 
het front van de vervoersondernemers (in
derdaad: de grotere bedrijven en de klei
nere vervoerders) als de tegenstellingen in 
de grafische sector tussen grote en kleine
re bedrijven, laten dat haarscherp zien. 
Het wordt in die situatie voor de vakbewe
ging heel moeilijk om doeleinden met be
trekking tot de kwaliteit van de arbeid te 
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realiseren en de eisen niet te laten afkopen 
door loonsverhogingen of verbeteringen 
in de secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Maar sluit men slechts een cao af met de 
werkgevers die tot modernisering bereid 
zijn, dan vallen juist de ondernemingen 
waar de verbetering van de kwaliteit van 
de arbeid het hardst nodig is, uit de boot. 
In dat dilemma is de opstelling van de 
staat van groot gewicht en zallinks een al
ternatief voor de dereguleringspolitiek 
van het kabinet-Lubbers moeten ontwik
kelen. 
Er is nog een derde beleidsterrein dat in 
dit verband van belang is: het regionaal 
sociaal-economisch beleid. Dit beleid was 
als 'spreidingsbeleid' een van de politieke 
tophits van de jaren zestig en zeventig. Dit 
beleid beoogde in het hele land een gelijke 
economische ontwikkeling tot stand te 
brengen: groei voor achterstandsgebieden 
als het Noorden en Limburg. Inmiddels is 
het regionaal beleid door het kabinet zo 
goed als afgeschaft. Dat is niet zo irratio
neel als het lijkt, want de conceptie waar
op het rustte, is door de economische ont
wikkeling achterhaald. Het is niet meer 
van deze tijd uit te gaan van een regio
ontwikkeling waarbij ieder gebied een
zelfde ruimtelijk-economische structuur 
wordt toegedacht en op basis daarvan 
moet concurreren met de andere regio's in 
het land. In de Vierde Nota Ruimtelijke 
Ordening is een nieuwe ruimtelijke con
ceptie ontwikkeld, die uitgaat van diversi
teit van en verbindingen tussen de Neder
landse regio's. Centraal daarin staan de 
verbindingsassen tussen de Randstad en 
het Europese achterland: de as Amster
dam-Utrecht-Nijmegen en de as Rotter
dam-Den Bosch-Maastricht. Het Noor
den neemt een andere positie in en krijgt 
het advies zich primair op Noord-Duits
land en de Scandinavische landen te rich
ten. 
Hieruit kan een model groeien dat in 
plaats van op hiërarchische concurrentie 
op complementariteit is gestoeld. In de 
Vierde Nota is van een economisch struc
tuurbeleid dat in die richting werkt echter 
geen sprake. Een regio- en sector-ge
oriënteerd-technologiebeleid, waarin pro
vincies, vakbonden en ondernemers sa
menwerken om de sterke punten van de re
gio's uit te buiten, is er niet. Ook links be
schikt niet over een visie die het verouder
de sociaal-economische spreidingscon
cept overstijgt. 

Orthodoxie 

Tot middenjaren zeventig kon de nationa
le economische ontwikkeling gevat wor
den in termen van het 'keynesianisme'. 
Dat betekende evenwel nog niet dat de 
keynesiaanse economische regulering ook 
institutioneel sterk verankerd was. Ortho
doxie bleef het handelsmerk van de be-
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langrijkste beleidsmakers: het Centraal 
Planbureau, de Nederlandsche Bank en 
de ministeries van financiën en economi
sche zaken. Nederland kende de hele na
oorlogse periode een zeer voorzichtig 
begrotingsbeleid, maakte nauwelijks ge
bruik van wisselkoersaanpassingen en 
voerde geen sterk arbeidsmarkt- en eco
nomisch structuurbeleid. 
Therborn heeft in zijn studie van de wer
kloosheidsontwikkeling in de OECD
landen laten zien hoe wezenlijk een sterk 
geïnstitutionaliseerde keynesiaanse be
leidsmachinerie voor de handhaving van 
volledige werkgelegenheid is. Ook toont 
hij haarfijn aan hoe zwak Nederland 
daarin stond in vergelijking met andere 
landen. Het economisch beleid kon daar
om ook geen alternatief bieden voor de 
problemen van de Nederlandse economie. 
Zo er al sprake was van beleidsvernieu
wing verliep deze eerder in omgekeerde 
richting. De liberalisatie van het econo
misch structuurbeleid in de jaren zestig 
(Zijlstra) liep uit op koude saneringen. 
Het kortstondige structuurbeleid van Den 
Uyl in het kabinet-Cals-Vondeling veran
derde daaraan weinig. 
Inmiddels is duidelijk dat de huidige eco
nomische ontwikkeling niet langer langs 
de lijnen van het keynesianisme verloopt. 
Zo links al een alternatief heeft, is dat het 
idee van een aanbodeconomie. Centraal 
daarin staat de vernieuwing van de aan
bodkant arbeid, arbeidsorganisatie, tech
ologie, vestigingsvoorwaarden. De kracht 
van een dergelijke politiek is dat er de ster
ke kanten van onze economische structuur 
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mee uitgebuit kunnen worden, maar een 
vernieuwende economische structuurpoli
iekis toch nog wat anders. Ook ontbreekt 
:et nog vrijwel helemaal aan een linkse po
.ttiek die het globale keynesiaanse model 
van 'vraagmanagement' kan vervangen. 
Op welke manier kunnen nieuwe produk
ten en diensten maatschappelijk zinvol en 
\erantwoord worden gebruikt? Hoe kan 
vorden voorkomen dat door het gebruik 
:rvan nieuwe maatschappelijke ongelijk
leid ontstaat? Wie zal straks kunnen 'tele
shoppen' en worden regionale informatie
netwerken toegankelijk voor de burger? 
Cruciaal zal zijn of links een conceptie 
heeft van een 'nieuwe overheid', een over
heid die zo geïnstitutionaliseerd is dat 
nieuwe ontwikkelingen gepareerd en zelfs 
geëntameerd kunnen worden. Alleen met 
een vernieuwde staatsopvatting kan een ge
past antwoord op het rechtse deregule
ringsprogramma gegeven worden. 

Dead end streel 

Men kan het ermee oneens zijn dat arbeid 
<:n arbeidsmarkt centrale regelmechanis
mes in de bepaling van inkomen en status 
zijn. Maar daarmee wordt loskoppeling 
~>an arbeid en inkomen nog niet een pana
cee voor de financiële en organisatorische 
problemen van de sociale staat. 
Noch de invoering van een basisinkomen, 
zoals bepleit door radicaal-links en een 
deel van de PvdA, noch Kalma's 'recht
sorde van de arbeid' (met daaraan gekop
peld een zekere inkomensdifferentiatie), 
vormen een vanzelfsprekende garantie 
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voor het handhaven van de solidariteit. 
Want beide 'oplossingen' vergeten de ver
houding van arbeid tot de sociale mecha
nismen van de verzorgingsstaat in ogen
schouw te nemen en bevestigen de hui
dige, sterk 'inkomenspolitieke nadruk' in 
de verzorgingsstaat. Juist omdat het de 
vraag is of die nadruk op financiële com
pensatie ook voldoende aanknopings
punten biedt voor de toekomst, is het 
goed om stil te staan bij de oorspronkelijk 
kern van de verzorgingsstaat: de manier 
waarop de arbeidersbeweging en de over
heid zich teweer stelden tegen de risico's 
die aan arbeid zijn verbonden. Juist uit 
die kern, de verzekçring tegen de risico's 
van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid 
en (beroeps)ziekten, blijkt immers het 
meest direct de relatie met de arbeidssfeer. 
Vergelijking van onze verzorgingsstaat 
met die van andere landen laat zien dat de 
onze sterk compenserendvan aard is. On
ze sociale uitkeringen kennen het hoogste 
niveau ter wereld, maar het is compensa
tie achteraf. De oorzaken van werkloos
heid, ziekte en arbeidsongeschiktheid 
worden niet preventief aangepakt. Onze 
verzorgingsstaat accepteert dat onderne
mers, die primair voor deze risico's ver
antwoordelijk zijn, de kosten ervan op de 
samenleving afwentelen. Als we even af
zien van de terechte kritiek op de bureau
cratie van de verzorgingsstaat, is dit com
penserende karakter de hoofdoorzaak 
van de dead end streel waarin het debat 
over de sociale dimensie van de verzor
gingsstaat in de afgelopen jaren is terecht
gekomen. 
Om een andere politieke koers in te slaan, 
is het goed ook hier de zaak in een juist 
historisch licht te zien. Links heeft zich de 
afgelopen jaren te gemakkelijk in het de
fensief laten drukken door zich medeve
rantwoordelijk te houden voor de groei 
van de verzorgingsstaat. Natuurlijk zit 
daarin een kern van waarheid, maar een 
en ander hoeft nog niet tot blindheid te 
leiden voor de maatschappelijke krachts
verhoudingen waaronder die groei tot 
stand kwam. De arbeiders stuwden de 
groei van de sociale zekerheid, maar zij 
stuurden die ontwikkeling maar beperkt. 
Het roer was in handen van de Nederland
se christendemocratie. En die moet dan 
ook primair verantwoordelijk worden ge
houden voor de afwenteling van maat
schappelijke kosten en de manier waarop 
dat gebeurt. Het concept van de 'verant
woordelijke samenleving' is de nieuwste 
legitimatie voor dat afwentelingsproces. 
De kracht ervan ligt in de verwoording 
van een kritiek op de verhouding tussen 
staat en burger en op het bureaucratische 
karakter van de verzorgingsstaat. 

Houdbare 
verzorgingsstaat 
Ook de PvdA heeft zich de afgelopen ja-
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ren in het defensief laten drukken, maar 
inmiddels is een kentering waar te nemen. 
In Schuivende Panelen wordt - publieke
lijk nogal onopgemerkt gebleven- erkend 
dat de huidige verzorgingsstaat niet 
sociaal-democratisch van karakter is. En 
onlangs pleitte WRR-Iid Geel hoed, tevens 
lid van de verkiezingsprogramcommissie 
van de PvdA, in het partijblad Voor
waarts voor versterking van de preventie
ve functie van de verzorgingsstaat. 
De radicaal-linkse gedachten over een ba
sisinkomen als manier om de solidariteit 
in de verzorgingsstaat te handhaven, spie
gelen zich aan de nadruk op inkomen en 
aan het compenserende karakter van onze 
verzorgingsstaat. Zij raken niet de kern. 
Het losser maken van de band tussen ar
beid en inkomen zou de houdbaarheid 
van de verzorgingsstaat bevorderen, zo 
luidt de stelling. Die these moet omge
keerd worden: alleen als grootscheeps 
wordt genvesteerd in de kwaliteit van de 
arbeid en zo de kosten van de verzor
gingsstaat omlaag kunnen, kan de nauwe 
band tussen arbeid en inkomen losser ge
maakt worden. De gedachte dat een basis
inkomen tot verbetering van de kwaliteit 
van de arbeid zal leiden, is een illusie. 
Een houdbare verzorgingsstaat is overi-

, gens niet alleen van belang om de finan
ciële crisis van de overheid onder controle 
te brengen en ruimte te scheppen voor in
vesteringen in milieu en gezondheidszorg. 
De verzorgingsstaat reorganiseren bete
kent ook en vooral een nieuwe afbakening 
tot stand te brengen tussen de posities van 
vakbeweging, ondernemers(-organisaties) 
en de overheid met betrekking tot de so
ciale zekerheid. Er zijn andere wettelijke 
regelingen en normeringen nodig en die 
moeten waar dat kan en nuttig is, worden 
gedelegeerd aan vertegenwoordigende or
ganisaties. Het gaat om een nieuwe af
grenzing tussen wet, cao en onderhande
lingspraktijk in de onderneming. Immers, 
in de ondernemingen begint de preventie 
van aan arbeid verbonden risico's. 

Dereguleerders 

De kansen voor de Nederlandse natie in 
een Europa met één interne markt zijn le
gio, de bedreigingen gering, zo houdt de 
Euro-lobby ons in Saatchi en Saatchi-stijl 
voor. De schijn van dat Euro-optimisme 
bedriegt, zoals al snel blijkt als we de in
houd van de Euro-campagne nader be
kijken. 
De economische winst van 'Europa 1992' 
wordt vooral in globale groeicijfers gefor
muleerd: volgens het Cecchini-rapport 
zou zes procent extra groei mogelijk zijn 
in de jaren negentig. Een studie van het 
Centraal Planbureau halveert die groei
verwachting en laat ook zien dat maar 
weinig sectoren daarvan echt zullen profi
teren; hooguit de sectoren chemie en ver-
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voer, ook nog eens twee die het milieu 
sterk belasten. Voor de dienstensector en 
de toch al niet florerende verwerkende in
dustrie in Nederland ligt werkgelegen
heidsverlies op de loer. 
Het 1992-optimisme is ook gevaarlijk, 
want zonder uitzondering gaat het plei
dooi voor de interne Europese markt ge
paard aan het dereguleringsprogramma 
van de conservatief-liberalen. Voor de in
terne markt moet álle overheidsinvloed 
wijken. De 'sociale dimensie' dreigt het 
ondergeschoven kindje van 'Europa 
1992' te worden, evenals trouwens het 
veelgeprezen 'Europa van de burgers'. De 
aandacht voor de Europese cultuur wekt 
tegen die achtergrond de indruk niet veel 
meer dan een doekje voor het bloeden te 
zijn. 
We staan voor de uitdaging een antwoord 
te vinden op de bedreiging die 'Europa 
1992' vormt voor onze verzorgingsstaat. 
Links Nederland heeft daarin de stelling 
betrokken dat ons niveau van verzor
gingsstaat gehandhaafd dient te worden 
en dat er door Europees beleid voor ge
zorgd moet worden dat andere landen op 
den duur ook dat niveau zullen bereiken. 
Als dat de strategische richtlijn blijft, zul
len we ruim voor de eeuwwisseling de slag 
met de Europese ondernemers en de 
conservatief-liberale 'dereguleerders' heb
ben verloren. Het is een louter defensieve 
reactie, die gebaseerd is op de gedachte 
dat de verzorgingsstaat primair mensen 
een inkomen moet garanderen. Natuur
lijk moet dat ook, maar het uitgangspunt 
zou veel produktiever kunnen zijn: voor
komen dat mensen aan meer sociale risi
co's bloot komen te staan dan nodig is. 
Liever werk zonder kans op ziekte of ar
beidsongeschiktheid, dan de belofte van 
een inkomensgarantie achteraf! 

Zakendoen 

Een 'vernieuwingscoalitie' voor de ver
zorgingsstaat zal haar basis moeten vin
den in het economische structuur- en ar
beidsmarktbeleid. Op het eerste gezicht 
lijkt hiertoe samenwerking tussen vakbe
weging, politiek en grote ondernemers, 
met name vertegenwoordigd in het VNO, 
voor de hand te liggen. Met hen vallen im
mers zaken te doen als het gaat om tech
nologische vernieuwing en verbetering 
van de kwaliteit van de arbeid. Vreeman 
schetst in zijn boek Chauffeurs, haven
werkers en industriearbeiders-Over vak
beweging en arbeid een dilemma. Externe 
flexibilisering (overwerk, losse contrac
ten) past in de strategie van het handels
kapitalistische deel van het Nederlandse 
bedrijfsleven, interne flexibilisering (ver
betering van de arbeidsorganisatie) daar
entegen past in die van het industrieel ka
pitaal. Een offensieve aanpak lijkt dus 
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meer kans van slagen te hebben bij de gro
te dan bij de middelgrote en kleinere be
drijven. Een moderniseringsoffensief van 
links samen met de grote ondernemingen 
loopt het gevaar de splitsing in de Neder
landse economie te versterken. 
Moeten dan, zoals in het verleden is ge
probeerd, rechtstreeks overheidsoptreden 
en wettelijke maatregelen middelgrote en 
kleine ondernemingen tot modernisering 
dwingen? Die methode zou heel wel pas
sen in de Nederlandse arbeidstraditie van 
veel nadruk op wetgeving en weinig na
druk op versterking van de 'factor arbeid' 
in de onderneming. Deze traditie van een
zijdigheid is het logische gevolg van de do
minantie van het grootbedrijf en van de 
noodzaak werknemers in de kleinere be
drijven een zekere bescherming te bieden. 
Toch is het maar de vraag of een centra
listische strategie hier uitkomst biedt. In 
de afgelopen decennia heeft deze in elk 
geval weinig effect gesorteerd. Kijk maar 
hoe tergend langzaam de Arbeidsomstan
dighedenwet wordt ingevoerd en hoe wei
nig effectief de Arbeidsinspectie al jaren 
werkt. 
Daarom lijkt de strategie die de vakbewe
ging op dit moment heeft uitgezet vrucht
baarder: versterking van de vakhondsac
tiviteit op sectoraal en ondernemingsni
veau. De deelname van de vakbeweging 
aan de nieuwe Regionale Besturen Ar
beidsvoorziening is een voorbeeld van die 
politiek. Dit geldt ook voor een sterkere 
rol van de vakbeweging in de uitvoering 
van de sociale zekerheid. Toch kan demo
dernisering van de middelgrote en kleine 
bedrijven (zowel qua produktie en dien
sten als qua organisatie van de arbeid) het 
niet stellen zonder actieve staatsinterven
tie. Maar dan zal de vakbeweging wel uit 
haar simpele strategie (die primair bij het 
CNV zichtbaar is) van 'meer vakbeweging 
= minder overheid' moeten stappen. Die 
houding verzwakt namelijk de strategi
sche rol van de staat. 

Structuurbeleid 

Voor de PvdA is het lastig kiezen in dit 
strategisch veld. Enerzijds is het noodza
kelijk om samen met de grote onderne
mingen een koers uit te zetten, die de con
currentiekracht van de Nederlandse 
economie versterkt. Maar anderzijds 
moet zij voorkomen dat op die manier de 
andere sectoren van het bedrijfsleven in de 
concurrentiestrijd ten onder gaan. 
De crux van de oplossing ligt om te begin
nen in de uitwerking van een regio- en sec
torgeoriënteerde technologische en eco
nomische structuurpolitiek, zoals Vree
man en Fortuyn die hebben voorgesteld. 
Vergeleken met de Technologie Advies 
Centra van minister De Korte krijgt de 
vakbeweging een grotere rol toebedeeld. 
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Ook kan zodoende een economisch struc
tuurbeleid tot stand kan komen dat 
aanbod- en vraagzijde met elkaar in ver
band brengt. De regionale vraag naar pro
dukten en diensten en de versterking van 
het organiserend vermogen van het be
drijfsleven zijn vanuit die optiek beter te 
overzien. 
Het tweede cruciale beleidsterrein is dat 
van de arbeidsmarkt. De reorganisatie 
van de arbeidsvoorziening die nu op sta
pel staat, is een goede aanzet om regio
naal economisch beleid en arbeidsmarkt 
beter op elkaar af te stemmen. Daarbij 
liggen twee gevaren op de loer. Het ene is 
dat in de arbeidsvoorziening allocatie de 
overhand krijgt boven verdeling. Dat zou 
kunnen leiden tot een liberale invulling 
van om- en bijscholing. Werkloosheid 
wordt dan een kwestie van persoonlijke 
schuld: als je je niet voldoende geschoold 
hebt, komt dat omdat je je kans daarop 
niet hebt gegrepen. Het andere gevaar is 
het mogelijke verlies aan overheidsin
vloed op nationaal niveau, omdat de ar
beidsvoorziening wordt losgemaakt van 
de staat en in een zelfstandig publiek or
gaan wordt ondergebracht. Het parle
ment verliest in dat geval de greep op de 
besteding van de beschikbaar gestelde fi
nanciën met als gevolg een verminderde 
samenhang met de andere onderdelen van 
het arbeidsmarkt- en sociaal-economisch 
beleid. Vooral de vakbeweging speelt in 
deze een dubbelzinnige rol: zij weet vaak 
wel wat zij van de overheid wil, maar heeft 
geen flauwe notie van het soort overheid
sorganisatie dat daarbij hoort. Het ont
breekt haar eenvoudigweg aan een helder 
uitgewerkte visie op de gewenste rol van de 
overheid in het maatschappelijk leven. 

Links moet ophouden met te debatteren 
in termen van voor of tegen de ar
beidsmaatschappij. De loskoppeling van 
arbeid en inkomen versluiert het zicht op 
de werkelijke problemen van de verzor
gingsstaat. De verzorgingsstaat moet een 
meer preventief karakter krijgen. Ook 
moeten nieuwe vormen van zeggenschap 
van werknemers en burgers een kans krij
gen. Preventie komt in bedrijven of instel
lingen uitsluitend tot stand als voldoende 
tegenwicht wordt geboden aan 'manage
mentstrategieën'. En bovendien is invloed 
van de burgers nodig om de 'uitvoering
sorganisatie' niet te laten verworden tot 
een onaantastbare moloch. 
Het gevaar is niet denkbeeldig dat de 
PvdA in een door rechts beheerste coalitie 
stapt. De hang naar 'mee willen regeren' is 
na dik tien jaar oppositie groot. De nos
talgie naar de periode-Drees bij sommi
gen in de partij getuigt daarvan. Zonder 
voldoende maatschappelijk draagvlak 
krijgt meeregeren al snel het karakter van 
technocratisch medebeheer van de BV 
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EN F.ATIM.A KOMT 

foto: Hans van den Bogaard. 

Ze is bijna éénenveertig- arabisch is- en: geen zin zij kan meteen gààn, want het is zo vermoeiend om 
getrouwd, twee zonen en heeft om verkeerd te wor- buitenlandse vrouwen ge- vriendschap met andere 
één dochter. den begrepen. Bovendien noeg die op de ladder wil- vrouwen te sluiten. Ze ko-
Ze woont reeds twintig jaar is ze het uitleggen in ge- len klimmen om zo'n men, bekijken haar, be-
in Den Haag: beneden- braken Hollands behoor- schoonmaakbaan te krij- luisteren haar, beruiken 
huis- keuken- en gangpla- lijk zat- als ik toch wil we- gen. En tenslotte werkt ze haar- en gaan beter geïn-
fond laten vocht door. Een ten wat er in haar omgaat, ook blootshoofds; dat is formeerd weg. 
van haar jongens is vorig moet haar dochter maar een eis, want de Neder- Ze danst- met haar doch-
)aar traditioneel getrouwd tolken: die is in Schevenin- landse vrouwen hebben ter: ritmisch, melodieus, 
met een meisje uit haar ge- gen geboren en brengt ook geen hoofddoek om. erotisch, mystiek, roman-
boorteland en van haar slechts de schoolvakanties Hoewel: de Nederlandse tisch. Ik ken haar van er-
godsdienst. De andere in het geboorteland van vrouwen hoeven nooit op gens diep in mij of van de 
zoon woont samen met een haar ouders door. die vreselijke ladder. binnenstad of van Allactins 
oudere vrouw- daar is ze Ze houdt een school Ze gaat twee keer per sprookjes. 
:-~iet tevreden over. Geluk- schoon- meer dan negen week naar de sauna met Ze kijkt steeds in mijn 
kig is haar dochter van vijf- jaar: haar handen en ogen haar dochter- dan luiste- ogen en ze glimlacht en ze 
tien nog gewoon thuis: ze doen vaak pijn van het bij- ren ze 's avonds naar Ara- beweegt los van haar kind 
zijn samen op het studie- tende schoonmaakspul- bische muziek. En eten -ik begrijp haar tekens: zij 
weekend-arbeidsomstan- en: ze is weleens uitgegle- koesj-koesj naar eigen re- is niet hulpbehoevend, ze 
digheden. den en krijgt daar nog pijn ceptuit één groot houten is aan mij gelijkwaardig en 
Ze is lang, slank, krachtig van. Maar klachten heeft bord. Ze bidt vier keer per vrij. 
en gaat gesluierd. Ze ze niet, hoewel: ze is zo dag. Ze vast. Ze bestu- Gisteren heb ik haar uitge-
draagt een klassieke spij- bang van de ladder van deert de koran. nodigd voor het concert 
kerbroek, een roze wollen zestien meter hoog waar Ze wil in Nederland en van Merian Makeba. En 
trui en aan haar voeten ze eens per maand op Marokko wonen: beide Fatimakomt. 
schoongehouden gym- moet klimmen om de ra- landen hebben wat haar 
schoenen. Ze heeft smalle men te doen. Ze krijgt aantrekt en wat haar af- Ast .. id H. Roeme .. 
handen die ze zorgvuldig nachtmerries zodra de tijd stoot. Ze is in haar een-
gebruikt en een mond daar is. Natuurlijk heeft ze zaamheid een kunsten a-
waarin een gezond gebit geprotesteerd, maar de res met naald en draad en 
schittert. Ze weigert te pra- vrouw die het werk ver- bij anderen een innemen- Astrid Roemer is 
ten omdat ze franstalig en deelt, is daar duidelijk in: de persoonlijkheid. Maar: schrijfster 

Nederland. Maatschappelijke vernieu
wing en participatie delven dan het on
derspit. 

punt van iedere strategie. Voor radicaal
links is 'progressieve samenwerking' een 
vrijwel nooit beargumenteerd beginpunt. 

Therborn. De Casablanca-solution voor
bij. De merkwaardige dood van het Key
nesianisme en de relatieve verpaupering 
van Nederland, in: Pim Fortuyn en Siep 
Stuurman (red.), Socialisten in no non• 
sense-tijd. Nijmegen, 1987 

De PvdA kan de noodzakelijke maat
.">chappelijke steun zelf organiseren door 
.een offensieve electorale politiek. Coali
tiepolitiek op regeringsniveau is in een 
dergelijke benadering het sluitstuk en niet 
het startpunt. In dit opzicht vinden -
merkwaardig genoeg- de 'regelaars' in de 
PvdA en de op samenwerking met de 
PvdA georiënteerde vleugel in radicaal
links elkaar. Voor de 'regelaars' is kabi
netsdeelname van de PvdA het uitgangs-

D E H 

Literatuur 

Schuivende Panelen. Continuïteit en ver
nieuwing in de sociaal-democratie. Am
sterdam, 1987 Bewogen Beweging. So
ciaal-democratie als program en methode. 
Amsterdam, 1988 Ruud Vreeman. Chauf
feurs, havenwerkers en industriearbei
ders. Over vakbeweging en arbeid. Am
sterdam, 1988 Wibo Koole en Göran 

E L L 

WiboKoole 

Wibo Kooleis politicoloog aan de Katho
lieke Universiteit Nijmegen en secretaris 
van de landelijke PvdA-werkgroep Werk
gelegenheid en Bedrijfsdemocratisering. 

I N G 

41 



JAARGANG 2 NUMMER 2 ZOMER 1989 

In de tijd dat links zichzelf nog aan gro
te projecten zette, probeerde zij de ge
schiedenis nog het raadsel van Het Plan 
te ontfutselen. Umberto Eco, auteurvan 
dikke postmodernistische romans en 
hoogleraar semiotiek, doet dat nog 
steeds. En uit De slinger van Foucault 
zijn warempel politieke strategieën te 
halen. Wel is Eco's vertrekpunt heel an
ders dan dat van links ongedurig op 
zoek naar de motor van de geschiede
nis. Het Plan is bij Eco niet iets wat je 
kunt zoeken, alsof het reeds aanwezig 
is; het is iets dat je kunt maken. 
Drie heren, werkzaam op een uitgeve
rij, vinden elkaar in het project om Het 
Plan voor een planmatige geschiedenis 

cault de helden juist aan hun vermo
gens ten onder, vooral aan hun 
vermogen tot interpretatie. 
'De ziekte van de interpretatie', noemde 
Eco dit in een interview. Oftewel, ach
ter alles iets anders willen zien. Inter
pretatie is het leggen van een verwij
zend verband. Iets wat er is -een ver
schijnsel, gebeurtenis of tekst - wordt 
gezien als verwijzend naar iets wat er 
niet is. Dit iets wat er niet is, is dan 
meestal van een andere orde: een Na
tuurwet, God of het Ware. Het hele le
ven is doortrokken van dit principe van 
de interpretatie. In de wetenschap bij
voorbeeld onderzoekt men verschijn
selen op een te ontdekken of te bewij
zen Wet. De Wet zelf is afwezig - ze is 
verscholen in de verschijnselen. Het 
gaat erom de verschijnselen te ontdoen 
van hun schijn, opdat de Wet of de Re
gel zich toont. Op het moment dat de 
striptease van de verschijnselen vol
tooid is, verschijnt de Wet. 

van een Tempeliersorde van rond 1200, 
maar het kon net zo goed iets anders 
zijn - als er maar iets mee te verbinden 
en te verklaren is. 

Waanzinnig 

Maar zodra dit Idee-van-Het-Plan er is 
en wordt aangenomen dat Het Plan 
bestaat, herordent zich tevens de ge
schiedenis van de Tempeliersorde. Dat 
wat er is, is uiteindelijk niet meer te 
zien of te leven zonder de interpretatie 
van Het Plan. Zelfs als we aanvankelijk 
weten dat Het Plan als fictie begonnen 
is, dan nog leidt de dynamiek van het 
Idee-van-Het-Plan, Het Plan en 'dat wat 
er is' tot een vergeten van de fictie er
van. Wie toch wil vasthouden aan het 
fictieve, moet 'dat wat er is' ook als fic
tie lezen en leven. Niet onmogelijk, 
maar wel waanzinnig. 
Eco heeft aan de hand van deze semioti
sche filosofie een spannend boek ge-
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te construeren. De eis waaraan Het Plan 
moet voldoen, is dat het zoveel moge
lijk gebeurtenissen verbindt en ver
klaart. En wel zodanig dat op hun beurt 
de gebeurtenissen het bestaan van Het 
Plan moeten suggereren en alles dus 
klopt. Een fikse opdracht, maar zoals 
altijd bij Eco bieden bibliotheken, 
duistere traetaten en geheime genoot
schappen de mogelijkheid om allerlei 
verbindingen te leggen. 

Ziekte van de interpretatie 

Al doende begint het drietal echter zelf 
in het reële bestaan van Het Plan te ge
loven. En al doende komen ze in con
tact- en uiteindelijk in conflict- met ge
heime genootschappen die menen dat 
de drie helden in het bezit zijn geraakt 
van iets waarnaar zij zelf al zolang 
zochten. Een conflict waaraan twee van 
de drie ten gronde zullen gaan. 
Net zoals De naam van de roos als een 
detective las, is ook dit verhaal zeer 
spannend. En ook De slinger van Fou
cault biedt een blikopEco's omgeval
len boekenkast, waardoor je veel op
steekt over onder andere religieuze 
stromingen en bizarre ordes. Maar waar 
de held van De naam van de roos feil
loos en zonder smet of blaam bleef, 
adequaat uitgerust met analytische ver
mogens, gaan in De slinger van Fou-
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Fictie 

In de religie is ook zo'n striptease werk
zaam. Je moet je openstellen, je ont
doen van hoogmoed, het kwaad en der
gelijke, opdat God zich kan tonen. En je 
bent zuiver als God zich toont. Ook de 
psychoanalyse werkt via verwijzing en 
striptease. In het spreken en dromen 
moet het kwaad van het voorbehoud, 
de schaamte en de verdringing onscha
delijk gemaakt worden, opdat zich 
jouw Waarheid toont. In al deze geval
len is er een samenhang tussen de Wet 
die uiteindelijk zal verschijnen (of 
God, of het Ware). het Idee-van-de-Wet 
(of het Idee-van-God of het Idee-van
het-Ware) en 'dat wat er is'. Oftewel: 
neem een Idee-van-de-Wet, combineer 
dit met de juiste striptease van 'dat wat 
er is', en de Wet zal zich tonen. En vanaf 
dan is 'dat wat er is' niet meer los te zien 
van de Wet; het heeft zich daar volledig 
naar gevoegd. Er is geen onderscheid 
meer te maken tussen Idee, Wet en 'dat 
wat is'. De cyclus kan opnieuw begin
nen, want hierin kan een nieuwe aan
leiding liggen voor een nieuw Idee
van-de-Wet, etcetera. 
In De slinger van Foucault ligt de aan
leiding van het Idee-van-het-Plan in de 
behoefte van de uitgever aan een be
paald soort boeken. De drie helden 
knopen dit vast aan de geschiedenis 
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schreven, maar er is meer. Neem bij
voorbeeld het politieke probleem van 
racisme. Racisme is te zien als een in
terpretatie van 'dat wat er is' op grond 
van een Idee over 'andere mensen' en 
het bevestigd zien van dat Idee als 
Werkzaam principe. Het onbehaaglijke 
hieraan is dat als racisme zich eenmaal 
als kluit van Idee, Werkzaam principe 
en 'dat wat er is' heeft vastgezet, het niet 
meer door argumenten of dreigemen
ten te bestrijden is. Het is immers 'dat 
wat er is' geworden. Anti-fascisme- en 
anti-racismegroepen voeren al jaren 
een strategie gericht op verstoring en 
verbod van het racistische spreken. Het 
zou aardig zijn als deze inderdaad uit
eindelijk succesvol zou zijn. 
Misschien dat we dan op een dag tegen 
racisme aankijken zoals we nu tegen 
heksenvervolging in de middeleeuwen 
aankijken, met verbazing en onbegrip. 
Als het zover is mag Umberto Eco weer 
een dik boek schrijven over de vroegere 
duistere tijden- en over de in die tijden 
heersende vervolgingen. 

PietZweers 

Piet Zweers is filosoof en componist 

Umberto Eco, De slinger van Foucault. 
Amsterdam (Bert Bakker), 1989. 
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Het politieke spraak· 
gebruik technocrali· 
seert. Politici vragen 
zich niet meer af wat 
er gebeurt en waar
om, maar 'hoe het 
clraait'. Beleicl worelf 
gemeten in termen 
van het efficiënt en or· 
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DE LEEGTE 

VAN DE POLITIEKE 
CU I ·r u· u R Dat juist de paspoortzaak moest leiden 

• tot het stellen van de kabinetskwestie te
kent een recente wending in het politieke 

foto: Roei Rozenburg 

cleliik draaien van een 
bureaucratisch appa· 
raat. Tegen bewinds
lieden wordt aange
keken als waren het 
topmanagers. Draait 
het in de politiek nog 
om zoiets als visie? 
Een essay met visie. 
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klimaat. In de 'paspoortaffaire' ging het 
maar in heel beperkte mate om de zaak 
zelf. Natuurlijk speelde de kritiek op het 
ambtelijk geknoei met procedures een rol. 
Maar de politieke commotie draaide mis
schien meer om wat over het algemeen 
gezien wordt als de slagader van democra
tisch functioneren: informatieverschaf
fing. Onbetrouwbare en onvolledige in-
formatie schaadt de werking van de par
lementaire democratie, zo luidt de gang
bare opinie. 
Vanzelfsprekend draaide het politieke de
bat ook over de mogelijkheden tot verval
sing van het nieuwe paspoort. Maar dit 
aan dit concrete gegeven wordt een sym
bolische lading gegeven. Niet de verval
singsproblematiek, maar de manier van 
informatieverschaffing vormt dus het 
fundamentele twistpunt van de paspoort
affaire. Niets lijkt in deze tijd heiliger te 
zijn dan informatie en daarom liggen 
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machtsproblemen rond informatiever
schaffing nogal voor de hand. 
De politieke discussie wordt in toenemen
de mate gevoerd binnen de ideologie van 
de informatiegolf. De politiek neemt 
steeds indringender het denkkader van 
deze informatieideologie over. Informa
tie produceert een denksysteem waarin 
gegevens als beslisbare grootheden ver
schijnen: juist of onjuist, passend of niet 
passend, volledig of onvolledig, waar of 
onwaar. Onder deze noemers worden te
genwoordig politieke conflicten uitge
vochten. Het politiek vocabulaire heeft 
een transformatie ondergaan in de rich
ting van de marktideologie. Men zoekt 
'pragmatische' oplossingen voor proble
men in plaats zich druk te maken over het 
beslechten van politiek-ideologische ge
schillen. Problemen verschijnen minder 
in een politiek en meer in een technocra
tisch licht. Het gaat minder over de waar
de en het politiek karakter van de uitspra
ken en meer over de vraag of ze juist, 
volledig, passend danwel 'waar' zijn. 

Dualistisch revival 

Het is niet toevallig dat juist de paspoort
kwestie wordt verheven tot gewichtig poli
tiek item. De paspoortkwestie bevat de 
belangrijkste codewoorden van de tech
nocratische maatschappij en weerspiegelt 
daarmee de armoede van de huidige poli
tieke cultuur. De sterke aandacht voor de 
procedurefouten rond het paspoort is 
hiervoor typerend. 
Het paspoort is een symbool van mondia
le toegankelijkheid met op de achtergrond 
het schemerende '1992-perspectief'. Het 
nieuwe ontwerp draagt het vignet van de 
Europese Gemeenschap en verzinnebeelt 
hiermee de geleidelijke teloorgang van de 
nationale souvereiniteit. Het feit dat het 
parlement zich 'en masse' stortte op de 
technische problemen rond de aanmaak 
van het nieuwe paspoort moet men dus 
mede begrijpen uit een verlangen greep te 
krijgen op het ingrijpende maatschappe
lijk proces van internationalisering. De 
onwennigheid hiermee wordt gecamou
fleerd met een technocratische fixatie. 
De belangrijkste uitkomst van het pas
poortdebat was de herschikking die 
plaatsvond in de verhouding tussen rege
ring en parlement. In de dualistische revi
val kan men een machtsherstel van het 
parlement waarnemen. De versterking 
van controlerende organen ten opzichte 
van uitvoerende macht kan men op meer 
plaatsen in de samenleving waarnemen. 
Het einde van de carte blanche-managers
cultuur lijkt in zicht. In het nieuwe beeld 
is het de manager die leidt, maar onder su
pervisie van een toezichthoudend orgaan. 
En mocht de leiding falen, dan wordt ze 
vervangen. Doorschuiven is de slogan van 
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Alles lijkt zich te gaan richten op een ideologie 
van de 'nieuwe helderheid: Het parlement is er 
gaandeweg in geslaagd transparante en overzich
telijke verhoudingen te scheppen en af te rekenen 
met Roomse zalvigheid en ondoorzichtigheid 

het nieuwe tijdsbeeld en het 'pluche' mag 
niet te warm worden. 
De flexibeler relatie tussen personen en 
hun functie is een positieve ontwikkeling. 
Slecht functionerende danwel 'beschadig
de' bewindslieden moeten kunnen wor
den vervangen. Maar het maakt nogal 
verschil of deze 'beschadiging' plaats
vindt door 'mismanangement' (al dan 
niet culminerend in een ordinair schan
daal) of door confrontatie van politieke 
opvattingen. De zaak-Smallenbroek was 
niet anders dan een provinciale hetze en 
het lachwekkende produkt van de sensa
tiezucht van de media. De paspoort
kwestie refereert aan zwak management. 
Het kruisrakettendebat daarentegen 
kwam voort uit een politiek conflict. Men 
kan spreken van een uitholling van de po
litieke cultuur waar deze onevenredige 
aandacht schenkt aan schandalen en or
ganisatieproblemen. 

Panopticum 

De paspoortzaak maakt nog wat anders 
duidelijk. Bewindslieden worden niet zo
zeer meer beoordeeld op wat ze doen, 
maar op hoe ze het doen. Er vindt een 
waardering plaats op basis van manage
ment-in plaats van politieke kwaliteiten. 
Alle affaires rond beschadigde bewinds
lieden, die blijven zitten ('aangeschoten 
wild') hebben een technocratische smaak. 
Bij geen van de zaken die de afgelopen ja
ren de politieke revue zijn gepasseerd, 
werd een werkelijk politiek conflict uitge
vochten. 
De fascinatie van het debat rond de pas
poortzaak ligt in het duel. Volgens strikte 
codes wordt het toernooiveld afgebakend 
en treden de dames en heren in het strijd
perk om volgens de regelen van de kunst 
het politieke spel te spelen. Het optreden 
van iemand als Van den Broek geeft uit
drukking aan een tendens in het spel. Het 
gaat over nederlaag of overwinning, over 
het al dan niet bereid zijn om te buigen en 
in het stof te happen. Zonder de functie 
van dit spel voor de politieke cultuur te 
willen ontkennen, kan men zich afvragen 
in hoeverre de regels uitnodigen tot het 
uitdragen van visie. De Amerikaanse pre
sidentsverkiezingen geven aan de show 
tenminste nog een You got to be a winner
glans. 
Alles lijkt zich te gaan richten op een ideo-
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logie van de 'nieuwe helderheid'. Het par
lement is er gaandeweg in geslaagd trans
parante en overzichtelijke verhoudingen 
te scheppen en af te rekenen met Roomse 
zalvigheid en ondoorzichtigheid. De 
naakte machtsrelaties moesten zichtbaar 
worden en men wilde af van een sfeer van 
onderhuids overleg. Ook hier geldt: een 
positieve ontwikkeling. Maar wederom 
luidt de vraag wat er eigenlijk nog in dit 
transparant panopticum verschijnt? 

Pragmatisch elan 

Behalve de tegenstellingen regeringspar
tijen-oppositie en kabinet-parlement ver
schijnt er een andere tegenstelling in het 
politieke spectrum, die zich betrekt zich 
op de stijl van besturen. Het is de tegen
stelling tussen principe en pragmatisme. 
Lubbers, De Vries, maar ook Kok en de
len van 'klein-links' denken vanuit morele 
principes voortkomend uit de oude ideo
logieeën. Men kan ze daarmee als het wa
re zien worstelen. Voorhoeve en Van Mier
lo, en in zijn tijd misschien ook Wim 
Meyer geven veel sterker uitdrukking aan 
een politiek pragmatisme. Met een lichte 
glimlach en gevoel voor retoriek wordt op 
ingenieuze wijze het spel om de macht 
gespeeld. 
Het paspoortdebat heeft een overwinning 
van dat pragmatisme opgeleverd, waarbij 
Voorhoeve de vlag leek te strijken maar in 
feite met de beker naar huis ging. Zijn 
slotverklaring bleek nergens de vrucht 
van een moeilijke morele afweging, maar 
een moeiteloos en ironisch blazen van het 
pragmatisch reveil. 
('U, regering, en wij, parlement, zijn het 
oneens. Dat is voor mij niet zo'n groot 
probleem als voor u, die het nodig vindt 
om de kabinetskwestie te stellen. Ik ben de 
verstandigste en gooi het kind niet met het 
badwater weg.') Feitelijk heeft hij het ka
binet verleid zich geheel bloot te geven, 
om daarna 'aan de rem te trekken' en te 
roepen 'ik heb de winst binnen'. Het was 
duidelijk dat onze Roomse minister-pre
sident nogal moeite had met dit nieuwe 
elan van pragmatisch dualisme en zijn 
mistige 'er moet ruimte zijn voor twijfel' 
was een uitdrukking van droefenis over de 
teloorgang van het Rooms-katholieke 
consensusmodeL Het was geen toeval dat 
ook de pragmatische democraat van 
Mierlo deze illusie ironisch aan flarden 
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schoot. ('Wij twijfelen niet, Uw minister 
twijfelt niet, waarom twijfelt u eigenlijk 
nog?') 

~hterhoedegevecht 

De oppositie hoopte natuurlijk dat rechts 
zichzelf zou opblazen en wilde daar wel 
een handje bij helpen. Van belang is ech
ter welke strategie ze hier voor koos. Over
heersend leek me de reactief aandoende 
houding van morele verontwaardiging. 
('Het is een schandaal dat bewindslieden 
hier maar staan te liegen en bedriegen en 
dat is slecht voor het beeld van de poli
tiek.') 
Kok koos voor een - wat men zou kunnen 
noemen - 'gebruikswaardestrategie'. ('Het 
paspoort is geen flutzaak, maar heeft wel 
degelijk een materieel belang voor de 
mensen.') Het is een achterhoedegevecht 
om in de formalisering en technocratise
r-ing van het politieke debat de verloren 
gegane gebruikswaarde terug te zoeken en 
in morele verontwaardiging te roepen dat 

het wel degelijk ergens over gaat. De pas
poortzaak gaat niet over politieke contro
verses en de oppositie zou dit moeten aan
tonen. Als men wel wil dat het ergens over 
gaat moet je nieuw licht op nieuwe zaken 
zien te werpen. Een gemis daaraan is ook 
bij links te bespeuren en dat is pijnlijk. 
Van Mierlo lijkt zich deze conditie enigs
zins te realiseren en had wel oog voor de 
symboolwaarde van de paspoortzaak. 
Ook beweegt hij zich makkelijker in een 
pragmatisch-dualistische politieke at
mosfeer. Radikaal-links weet evenwel 
niets van een vernieuwend perspectief te 
bieden en blijft hopeloos worstelen met 
haar oude sentimenten. 

In een fascinerend debat met een aanste
kelijke retoriek lijkt men zich ontdaan te 
hebben ouderwetse politieke principes en 
wijzen van functioneren, en dit lijkt me 
een belangrijke vernieuwing. Ondertus
sen maakt het voortdurende streven naar 
helderheid steeds duidelijker dat het in 
dat transparant panopticum om niets 
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5. (•) Elisabeth Badinter-De 
mythevan de 
moederliefde. Maarten 
Muntinga, f 10,-. 

6. (•) Alice Milier
Zelfkennis in 
ballingschap. 
Wereldvenster, f 24, 90. 

7. (•) Friedrich Nietschze
De anti-christ. 
Arbeiderspers, f 15,-. 

a. (•) De alternatieve 
tankgids. Komitee Zuidelijk 
Afrika, f 4,50. 

9. (•) Gerda Mulder en Piet 
Ordeman-Reisgids 
Albanië. Ordeman, f 39,-. 

10. (•) J.F.N. De Groot- Hoe 
&liif ik gezond in de 
tropen. Koninklijk Instituut 
voorde Tropen, f 6,-. 
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meer gaat. Het politiek bedrijf fascineert 
door zijn volmaakte leegte en het vol
strekte gemis aan maatschappelijke pers
pectieven. Er schijnt geen ander perspec
tief te bestaan dan het oproepen van oude 
ideologie danwel nieuwe technocratie. 
Het paspoortdebat is een perfecte meta
foor van een fenomeen dat ik zou willen 
duiden met de term 'transparante cul
tuurkrisis' met als belangrijkste inzet de 
totstandbrenging van heldere en door
zichtige structuren en procedures. Dit 
streven krijgt echter gestalte als een platte 
uitwerking van de Verlichtingsidealen. 
Het Verlichtingsdenken is uitgehold tot 
een formele ideologie van de 'nieuwe hel
derheid' en in al die helderheid is een 
schrijnend gebrek aan visie. 

Ab Gietelink 

Ab Gietelink is filosoof en verbonden aan 
het Amsterdamse politiek-cultureel cen
trum De Balie 

1. The unbearable 
lightnessof being. 

2. A world apart. 
3. Cry freedom. 
4. The last emperor. 
5. Clan of the cave bear. 
6. Maurice. 
7. U2 rattie and hum. 
a. Drowming by numbers. 
9. Frar'ltic. 
10. Spoorloos. 

(Samenstelling: Cinematheek 
Tilburg). 

Medewerkende 
boekhandels: 
Agora- Haarlem; Den Duvel- Den 
Bosch; Van Gennep- Rotterdam; 
Manifest- Leiden; De Mol
Eindhoven; De Oude Mol
Nijmegen; Portaal- Alkmaar; De 
Rooie Rat- Utrecht; De Tribune
Maastricht; De Vrije- Breda; De 
Vrije Boekhandel- Tilburg. 
(Gevraagd is naar de 'best 
verkochte linkse boeken'-
het probleem wat een 'links boek' is, 
is aan de boekhandels zelf 
overgelaten) 
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In De strijd van de dansers biografeert 
Anil Ramdas hedendaagse Curaçaose 
mannen en vrouwen. Ramdas' portret
ten zijn - in journalistieke termen ge
zien - sympathiek en leesbaar. Maar 
waar zijn pretenties verder reiken, 
komt hij in de knoei. Het doel van zijn 
biografische onderneming is niet min
der dan de 'alledaagse spraak' - met 
daarin vervat 'de wereldbeschouwing 
der onderdrukten' - te ontleden. Een 
spraak vol 'fragmenten uit verschillen
de ideeënstelsels en( ... ) daarom wan
ordelijk, tegenstrijdig en zwak'. 
Ramdas gaat op zoek naar vertogen 
waarin verhalen van seksen over elkaar 
zijn vervat. Hij komt er drie op het 

'de middenklassevrouw'. Beiden heb
ben een managementfunctie in een fa
briek. De eerste is actief in de socialisti
sche vrouwenbeweging en schoolt zich 
om tot sociaal werkster. De tweede volgt 
dankzij haar video-recorder alle navel
la's, dagelijkse, een half uur durende 
soap-opera's uit Venezuela. 
Terwijl Ramdas in het eerste hoofdstuk 
nog meent dat'( ... ) niet de individuen, 
maar de vertogen (moeten) worden 
bestreden' en dat subjecten 'onschul
dig' zijn- ze zijn immers geen 'schep
per( ... ) van eigen denken, spreken en 
handelen' - vindt hij in zijn slothoofd
stuk dat de macht van vertogen niet 
moet worden overdreven. De lezer moet 
niet de indruk krijgen dat we 'slechts 
weerloze marionetten' zijn. We moe
ten, zegt Ramdas - Marx indachtig - zo
wel de vertogen als de subjecten als 're
latief autonoom' zien. 

Marionet 

Zoals Ramdas zijn eigen uitgangspun
ten tot één, statisch en 'coherent' ver
haal poogt rond te breien, zo doet hij 
dat ook met de biografische verhalen. 
En precies dat maakt dat hij zich ge
steld ziet voor het mens-als-marionet
probleem. In de portretten, waar het 
hele leven van een persoon in één ver
toog gepropt wordt, máákt Ramdas in 
feite zulke marionetten. Is een leven 
wel te vangen in één vertoog, maakt 
niemand uitstapjes naar andere verto
gen? Waarom zijn vrouwen uitsluitend 
in het gezins- en feministisch vertoog 
en mannen alleen in het patriarchale 
vertoog ondergebracht? Ramdas laat 
zelf tussen neus en lippen door zien 
hoe een man gegrepen raakt door het 
gezinsvertoog toen zijn vrouw goed be
taald uit werken wilde gaan ... 

STRUIKELGANG TUSSEN 
STRUCTUUR EN SUBJECT 

spoor: het patriarchale, het gezins- en 
het feministisch vertoog. Een vertoog is 
in de woorden van Ramdas 'een moder
ne, spontaan ingegeven dans: de regels 
zijn weliswaar ongeschreven, maar ze 
worden niettemin opgevolgd'. Hij voor
ziet de vertogen van drie namen, 
respectievelijk 'de dans der heren', 
'door de dans be:wogen' en 'de dans ont
springen'. 

Navella's 

In het patriarchale vertoog draait het 
om 'de brutale arbeider' (stoer, manne
lijk en ongedisciplineerd) en 'de eenza
me versierder' (mannelijk, seks- en 
voortplantingsgericht, egocentrisch). 
Het gezinsvertoog ziet Ramdas als een 
produkt van samenwerking tussen 
Kerk en Shell. Trouw en betrouwbaar
heid zijn de kernbegrippen. Het 
spreekt alleen vrouwen aan, zoals het 
patriarchale vertoog uitsluitend man
nen aanspreekt. Over het feministisch 
vertoog wijdt Ramdas minder uit, be
halve dan dat het kapitaal zelf de voor
waarde verschafte voor dit 'anti-gezins
vertoog '. Vanaf de jaren zestig wordt het 
namelijk voor vrouwen op Curaço mo
gelijk een relatief goed betaalde banen 
te verwerven. Ramdas voert twee 'sub
jecten' op: de linkse arbeidersfeminis
te, 'de strijdster', en haar tegenhangster, 
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Vertoog 

Vertoog is voor hem een andere term 
voor 'ideologie'. Dit laatste begrip wil 
hij vanwege zijn dubbele betekenis- zo
wel een abstracte maatschappelijke 
structuur als een concrete vorm van 
('juist' dan wel 'vals') bewustzijn- niet 
gebruiken. Ramdas wil het namelijk al
leen over de eerste betekenis van ideo
logie hebben en vindt de term vertoog 
daarvoor beter geschikt. Toch blijft de 
term ideologie een rol spelen, want een 
vertoog maakt volgens Ramdas deel uit 
van de ideologische structuur. Boven
dien kunnen we ideologie alleen be
grijpen in samenhang met de econo
mie en de politiek. Deze drie-eenheid 
noemt Ramdas de 'structurele omstan
digheden'. 
Het ontstaan en veranderen van verto
gen, zo gaat het verder, wordt bepaald 
door de aard van de structurele omstan
digheden. Maar daar maakten vertogen 
als onderdeel van de ideologie toch 
deel van uit? Dat lijkt me dus een cir
kelredenering. Ramdas probeert een 
theoretisch bouwwerk te maken waarin 
Marx en Foucault (en liefst ook nog de 
psycho-analyse) samengevoegd zijn. 
Het 'dualisme' van Marx laat zich even
wel niet rijmen met het 'pluralisme' 
van Foucault. 
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Ook het spreken in termen van produ
centen en consumenten van vertogen 
draagt bij aan dit statische subject
beeld. Waarom zouden alleen onder
drukkers vertogen kunnen produceren 
en onderdrukten ze slechts kunnen 
consumeren? En hoe zit dat dan met het 
feministisch vertoog? 
Ramdas' streven naar coherentie staat 
volgens mij haaks op het vertoogden
ken. In dit denken verschijnt het sub
ject immers als incoherent en ambiva
lent; hier subject van dit vertoog en 
dáár van een ander, en soms zelfs tege
lijkertijd. Ramdas' gaat ervan uit dat 
het fragmentarische en tegenstrijdige 
karakter van de taal der onderdrukten 
hen zwak en machteloos maakt. Maar 
laat de taal van het kapitalisme niet 
zien dat voor macht geen coherent ver
toog nodig is? 
De theoretische dans tussen structuur 
en subject heeft al eerder tot struikel
partijen aanleiding gegeven. Zou de 
opgave dan toch onmogelijk zijn? 

ElsBransen 

Els Bransen is psycholoog en onder
zoeker 

Anil Ram das, De strijd van de dansers
Biografische vertelJingen uit Curaço. 
Amsterdam (SUA), 1988. 
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Onder redactie van Ido 
Weijers (met medewerking 
van Bas Naber) 

Het intellectuelenvraagstuk 
blijft de intelligentsia steeds 
opnieuw bezighouden. Mo
•erne intellectuelen hebben 
.l de praktijk een zeer ver
schillende omgang met de 
politiek. In het voetspoor 
daarvan hebben zij verschil
lende ideeën over de ver
houding tussen kennis en 
macht. 
\olgens een inmiddels klas
.Ieke opvatting (Benda) 
noet de intellectueel zich 
manifesteren als 'kritisch 
!eweten van de politiek'. 
Vanneer hij zich 'inlaat met 
nacht' is er snel sprake van 
Verraad' en degenereert hij 
ot bureaucraat en 'kennis
nanager'. Even klassiek is 
intussen de visie op de in
tellectueel als actieve ver
breider van een wereldbe
schouwing, als hefboom 
>uor de verwerving van de 
hegemonie van een maat-
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schappelijke groepering of 
klasse (Gramsci). Hegemo
nie staat in dit concept voor 
'intellectueel of moreel lei
derschap'. Anderen menen 
dat de moderne intellectu
eel juist op grond van zijn 
vakmanschap 'politiek' be
drijft en zich als zodanig 
ook politiek hoort te mani
festeren (Foucault). De 'uni
versele intellectueel' is een 
achterhaald type, de intel
lectueel-specialist is het 
ideaal-type van deze tijd. 
Weer anderen verkondigen 
dat de intellectueel uto
pieën moet ontwerpen (Ha
bermas), terwijl sommigen 
juist vinden dat hij dergelij
ke ontwerpen moet demon
teren (Lyotard). 
In deze rubriek deze keer 
aandacht voor drie volstrekt 
verschillende benaderingen 
van de 'kritische intellec
tueel'. Om te beginnen een 
artikel dat redeneert in de 
lijn van het 'verraad van de 
intellectuelen'. De context is 
zeer pijnlijk: het Tsjechoslo
wakije van na 1948. Nergens 
kregen de communisten na 
de oorlog zoveel electorale 
steun als in dit land, ner
gens ook verwierven zij zo
veel steun van intellec
tuelen. In zekere zin 
ontrolde zich hier het Gram
sciaanse scenario van cultu
rele hegemonie voorafgaand 
aan de feitelijke overname 
van de macht. In een boei
end artikel in Index on cen
sorship (vol. 18, nr. 3), een 
informatieve uitgave van 
Writers & Scholars Interna
tional te Londen, analyseert 
Jacques Hupnik de dramati
sche geschiedenis van de 
Tsjechische intelligentsia. 
Na 1956 groeiden volgens 
Rupnik de onvrede over en 
de kritiek op de misdaden 
van de StaJintijd onder de 
Tsjechische en Slowaakse 
intellectuelen, die werden 
begaan in naam van socia
listische waarden en idea
len. 1968 vormde een keer
punt: nu werden socialis
tische idealen veroordeeld 
in naam van de gepleegde 
misdaden. 
De beweging rond Charta 
77, die voornamelijk wordt 
gedragen door een jongere 
generatie intellectuelen, 
vertoont volgens Rupnik 
twee tendensen. Ten eerste 

H E 

de tendens om- naar libera
le traditie- cultuur als alter
natief voor politiek op te 
vatten (met als gevolg dat 
cultuur nog slechts be
staansrecht heeft bij de gra
tie van een 'boodschap'). 
Ten tweede de tendens naar 
een 'anti-politieke ethiek'. 
Zo schreef de filosoof Jan 
Patocka in een beroemd 
pamflet van zijn hand: 
'Charta 77 is geen vereni
ging of organisatie, eerder is 
zij gebaseerd op persoonlij
ke moraal. Zij is zuiver be
doeld om het bewustzijn te 
herstellen dat er een hogere 
autoriteit bestaat.' De intel
lectueel claimt daarmee vol
gens Ru pnik een riskant 
monopolie op de 'waar
heid', wat hem uiteindelijk 
in een isolement kan 
brengen. 
Een heel ander type intel
lectueel komt naar voren 
met het ambitieuze project 
van Roberto Unger. Deze 
Braziliaanse rechtsgeleerde, 
verbonden aan de Ameri
kaanse Harvard Law 
School, werkt aan een serie 
boeken waarin hij een om
vattende maatschappijtheo
rie koppelt aan een radicaal 
hervormingsprogramma. 
De overkoepelende titel van 
deze serie luidt: Polities, a 
Workin Constructive Theo
ry. De theorie moet (het zo
veelste) alternatiefbieden 
voor zowel marxisme als 
sociaal-democratie. 
In een informatief-kritische 
bespreking in New Left Re
view (nr. 173) laat Perry An
derson zien dat het start
punt voor Unger's project 
ligt in een filosofische an
tropologie. In zijn eerder 
verschenen boek Passion
an Essay on Personality ont
vouwt Unger een positief, 
op Sartre geïnspireerd 
mens- en wereldbeeld. De 
mens zit gevangen in een 
spanningsverhouding tus
sen aantrekking tot en angst 
voor anderen. 
De inzet van Unger komt 
verrassend dicht in de buurt 
van het 'post-marxistische 
project' van een andere 
Latijns-Amerikaanse theo
reticus, Ernesto Laclau. En 
net als deze laatste neemt hij 
voornamelijk de nederlaag 
van de revolutionaire bewe
gingen en linkse experi-
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menten in Europa na de Eer
ste Wereldoorlog onder de 
loep. Terwijl Laclau zich 
echter richt op een algeme
ne analyse van 'techniek' en 
'vorm' van deze bewegingen 
richt Unger zich op 'in
houd' en 'ontwerp' van een 
nieuwe universele utopie. 
Anderson merkt terecht op 
dat hij in dat opzicht een 
boeiende tegenhanger 
vormt van die andere, Euro
pese, universele intellectu
eel, Habermas. 
Bij wijze van afsluiting nog 
enige aandacht voor een 
themanummer van Race & 
Class (vol. 30, nr. 3) getiteld 
Un-greening the Third 
World: food, ecology and 
power. James O'Connor, be
kend van zijn boeken over 
economische crises en 
hoofdredacteur en uitgever 
van het tijdschrift Capita
Jism, Nature, Socialism: a 
journul of socialist ecology, 
verzorgde de inleiding bij 
dit themanummer. Aan de 
hand van een serie voor
beelden behandelt hij het 
begrip 'ongelijke en gecom
bineerde ontwikkeling' in 
relatie tot ecologische 
crises. 
In een benadering als die 
van O'Connor komt een ty
pe intellectueel naar voren 
dat beantwoordt aan het 
beeld van de kritische spe
cialist (Foucault). Zijn enga
gement heeft niet het karak
ter van 'geweten van de 
politiek', zoals bij de kri
tische Tsjechische intellec
tuelen rond Charta 77. Ook 
heeft hij niet de ambitie een 
algemene utopie te ontwer
pen als 'mogelijkheid van 
de politiek' (Habermas). 
O'Connor's werk is eerder 
een soort systematische 
journalistiek, het is onder
zoek van de 'stof van de po
litiek'. 

IdoWeijers 

Ido Weijers is als politico
loog werkzaam op de 
Erasmus-universiteit. 
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zoals ~ Duarte: stervende stroman . 

~ Ethiopische Derg: omsingeld 

~ Cerezo: in de problemen 

~ Pinochet: nog een jaartje 

-~ Aquino: spoor bijster 

}I Suharto: uitgeblust 

Waar het moet, helpt XminY een (stevig) handje! 
Na twintig jaar steun aan politiek basiswerk is nog steeds 
de parel van ons bestaan: 

SOLIDARITEIT MET 
KLINKENDE MUNT 

Giro 609060 
XminY-fonds: giro 609060 Noordermarkt 26 I 0 IS MZ Amsterdam, telefoon 020-279661 

vakblad voor 

maatschappiJleer 

POLITIEKE & SOCIALE VORMING 

• vluchtelingen 
• seksualiteit 
• Oost-Europa 
• criminaliteit en 

rechtspraak 
• milieu en 

ontwikkelings
samenwerking d)lJ(In!fYl. SüFTWI\1!:( 

'"' 

5. 

Met in elk nummer: 
achtergrondartikelen, lessuggesties en leerlingma
teriaal, recensies en signalementen van recent 
verschenen materiaal, een column van een 
gastauteur en de agenda. 

voor abonnementen 
en/ of 
meer informatie: 

StiCHTIMë. 
BURGERSCHAPSKUNDE 
~~~~------~--~---Nederlands Centrum voor Politieke Vorming 

Postbus 349, 2300 AH Leiden (071) 121841 
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TIJDSCHRIFT 

voor de 

JOC?tAUI 
lEC?TOkt 

Haalt de zorgzame samenleving het jaar 2000? 
Het Tijdschrift voor de Sociale Sector brengt elke maand 
44 pag. waarin niet louter getreurd wordt over de af
braak van voorzieningen. Nieuwe vormen van manage
ment, alternatieve financiering en de opmars van de com
mercie in de sociale sector worden geplaatst in het kader 
van maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering 

en flexibilisering. 

Het Tijdschrift voor de Sociale Sector 
geeft u elke maand een voorsprong 

L 

Los verkrijgbaar of te 
bestellen bij de Stich
ting TMW, Postbus 

6307, 200 I Haarlem. 
Een abonnement kost 

f 87,50 per jaar. 
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DE GROEN LINKSE 
BELOFTE 
Dat politieke realiteiten snel kunnen 
veranderen, is de afgelopen maanden 
eens te meer bewaarheid. Wie had in 
april de kabinetscrisis en de snelle gang 
naar de stembus durven voorspellen? 
Wie had de plotselinge verwijdering 
tussen CDA en VVD voorzien? En wie 
had zelfs maarvan de oprichting van 
Groen links durven dromen? 
Het tempo van het gistingsproces links 
van de PvdA heeft iedereen verrast. 
'Klein-links'- dat voor lange tijd ver
oordeeld scheen tot een schaduw
bestaan en ronddraaide in een steeds 
kleiner wordend cirkeltje- is daar nu 
plotseling uitgebroken. 
Voorlopig is Groen links echter nog niet 
meer dan een electoraal produkt. Dat 
moeten zelfs de grootste enthousiaste
lingen durven toegeven. De vuurproef 
komt na de verkiezingen. Is Groen links 
een duurzame verrijking van het Ne
derlandse politieke landschap? Of 
blijkt het een electoraalluchtballonnet
je dat in de 'harde politiek' sissend 
leegloopt? 
In deze onzekere maar tegelijk ook be
l oftevolle situatie is het belang van een 
levendig en permanent debat ter linker
zijde nog evidenter dan voorheen. De 
totstandkoming van Groen links sterkt 
DE HELLING in de overtuiging dat on
ze voornemens- meer dan enkele 
maanden geleden- niet een lucht
kasteel zijn. 

Nieuw politiek landschap 
De opiniepeilingen bewijzen dat de 
verkiezingsonderzoekers al die tijd ge
lijk hadden. Uit verschillende onder
zoeken bleek telkens het bestaan van 
een omvangrijk electoraal potentieel 
voor klein-links. Er werd zelfs ge
fluisterd dat één op de zes à zeven Ne
derlanders enkele verkiezingen achter 
elkaar, ook in het rampjaar 1986, se
rieus had overwogen om klein-links te 
stemmen. Nog geen drie weken na het 
toch wel historische akkoord tussen 
PPR, PSP, CPN en EVP werd de helft 
van dat potentieel gehaald. Maar staat 
deze hoopgevende uitslag borg voor 
een herhaald electoraal succes? 
De PvdA reageert krampachtig. De zo 
vol zelfvertrouwen ingezette verkie
zingsstrategie wordt door Groen links 
onverwacht doorkruist. En ook Van 
Mierlo zit in hoge nood. Zal de gunsti
ge uitslag van de Europese verkiezin
gen geen eenmalige gebeurtenis zijn? 
Zullen de kiezers- eenmaal in het stem
hokje- bij nationale verkiezingen te
rugschrikken? 
Na jarenlang in een diep dal gezeten te 
hebben en verwikkeld te zijn geweest in 
onderling gekissebis, lijkt Groen links 
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nu de periode van navelstaarderij en 
vermeende ideeënloosheid achter zich 
te laten. 

Vierde stroming? 
Het is afwachten wat de effecten zullen 
zijn van het stembusakkoord en het ge
zamenlijke verkiezingsprogramma. 
Maar alleen al het feit dat men nu be
vrijd is van het imago van dwergjes die 
elkaar de tent uitvechten, werkt al posi
tief. Want als er één ding is waar kie
zers een grondige afkeer van hebben, 
dan is het wel geruzie en de er haast 
onvermijdelijk mee gepaard gaande 
scherpslijperij. 
Wordt Groen links de 'vierde stroming 
in de Nederlandse politiek? Geeft een 
samenwerking extra schwung aan 
'radicaal-links' en weet de nieuwe com
binatie- alleen al door haar bestaan
meer kiezers blijvend aan zich te bin
den? Zal het pendelverkeer tussen 
PvdA en Groen links- in vergelijking 
met de laatste verkiezingen- nu in om
gekeerde richting gaan? Of zullen ve
len- inclusief de vele spijtoptanten van 
de vorige keer- tóch weer op de PvdA 
stemmen? 
In 1986 werkte de idee fixe van 'nuttig 
stemmen' nadelig voor 'klein-links'. 
Veel kiezers huldigden de opvatting dat 
alleen een stem op de PvdA een nieuwe 
rechtse meerderheid kon blokkeren. 
Wordt Groen links opnieuw de dupe 
van de strijd om het Catshuis? Niet per 
se. Evengoed kunnen de kiezers het 
'nuttigheidsprincipe' overboord zetten. 
Succes, ook Groen links succes, ver
sterkt zichzelf. Daar staat tegenover 
dat het campagnegeweld aan het eind 
van de verkiezingsstrijd weer veel van 
het opgebouwde prestige ongedaan 
kan maken. Maar wie weet? Misschien 
zal Groen links nu veelvuldig in de 
schijnwerpers van de media staan. De 
verkiezingscampagne tot dusverre be
wijst dat. 
Het valt moeilijk in te zien dat de wil om 
een rechtse meerderheid te voorkomen 
niet samen kan gaan met een stem op 
Groen links. Het belangrijkste voor 
links is dat CDA en VVD geen parle
mentaire meerderheid meer kunnen 
vormen. Zo bezien klopt het PvdA
verhaal dat zij nu de dupe van Groen 
links dreigt te worden van geen kanten. 
Het wordt tijd dat deze mateloze arro
gantie fiks wordt afgestraft. Men kan 
zelfs zeggen: hoe groter Groen links, 
hoe meer macht de PvdA in de regering 
kan uitoefenen. Waarom zegt de PvdA 
dat eigenlijk niet? 

Politieke opties 
Een hallelujah-stemming is niet op haar 
plaats. Hoewel de partijen, na aanvan-
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kelijke aarzelingen en fikse interne te
genstellingen, nu en masse achter de 
nieuwe politieke formatie gaan staan, 
ligt er nog veel potentiële conflictstof. 
Zijn de partijen het over meer eens dan 
over enkele hoofdpunten? Denk eens 
aan de spanningsvolle verhouding tus
sen 'groene' en 'traditioneel-linkse' po
litiek. Ook lopen de concepties over 
verzorging, staat en arbeid- eufe
mistisch gezegd- niet parallel. Punten 
als het basisinkomen en de groenfax 
springen daarbij het meest in het oog, 
maar het gaat om veel meer: 
arbeidsmarkt- en werkgelegenheids
beleid, cultuurpolitiek, criminaliteits
bestrijding, noem maar op. Welke con
cessies wil Groen links in het 
parlementaire spel doen? Zal daarover 
eensgezindheid blijken als het nodig is? 
En niet te vergeten: de onderlinge 
politiek-culturele en ideologische tradi
ties verschillen nogal. De euforie over 
de geslaagde culturele en ideologische 
kruisbestuiving loopt op de feiten voor
uit. Wereldbeelden en culturele stijlen 
van communisten, progressieve christe
nen, radicalen, pacifisten en libertair
socialisten sporen niet volledig. Is voor 
het uitstijgen boven 'radicale getuige
nispolitiek' het soortgelijk gewicht van 
de afzonderlijke stromingen niet te 
hoog? Moet Groen links alleen al daar
om voorlopig geen genoegen nemen 
met een parlementaire zijlijnrol? Schept 
die de ruimte om aan politieke profile
ring te werken en intern 'orde op zaken' 
te stellen? 
De vakbeweging en de nieuwe sociale 
bewegingen vormen voor Groen links 
een 'thuishaven', maar die is zeker niet 
golfslagvrij. Hoe gaat men om met de 
netelige kwestie van het combineren 
van maatschappelijke en parlementaire 
machtsvorming? Borstgeklop over de 
zo uitstekende contacten met sociale 
bewegingen werkt op de lachspieren. 
Sociale bewegingen zijn onmiskenbaar 
parlementaire steunpilaren en een 
vindplaats van vernieuwende ideeën, 
maar kunnen de behoefte aan een 
eigen politiek program, dat consistent 
en verantwoord is, niet wegpoetsen. 
links heeft voortdurend twee 'verha
len'. Het ene begeleidt de zoektocht 
naar een nieuwe meer democratische 
verhouding tussen economie en poli
tiek. De relatie tussen 'economische 
planning' en 'democratisering' wordt 
wel steeds gelegd (ook in het nieuwe, 
gemeenschappelijke verkiezingspro
gram), maar blijft- traditiegetrouw
nogal vaag geformuleerd. Het andere 
'verhaal' slaat op de visionaire, maat
schappijkritische rol van Groen links, 
van alles wat in dit land geacht wordt 
links te zijn. Is er een zinnig verband te 
leggen tussen de politiek-economische 
en cultuur-politieke 'missie' van links? 
En: is een progressieve invulling van de 
'mensenrechten', de ideologische kern 
van het verkiezingsprogram, aansteke
lijk en doeltreffend genoeg? Kan vol-
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staan worden met het leggen van een 
verbinding tussen 'mensenrechten' en 
'radicale democratisering'? Of vergt 
verwerving van werkelijke politieke in
vloed meer? 

Eenproiect 
Groen Linkse politiek is in hoge mate 
ook een 'intellectueel project'. Een 
sociaal-politieke uitdaging, met per de· 
finitie een open eind. Maar in hoeverre 
wérkt zoiets op de politieke markt? Een 
legende wil dat partijen die geen con
sistent politiek program hebben, of al
thans die indruk niet kunnen wekken, 
het uiteindelijk niet redden. 
Anderzijds strookt een open en pluri
forme stijl van politiek bedrijven meer 
met karakter van de moderne maat
schappij en politiek. Politiek draait 
steeds meer om communicatie, om het 
verbaal en via de moderne media dy
namiseren van stellingnames. 
Gevoelens van saamhorigheid stoelen 
allang niet meer op politieke eensge
zindheid maar op een gedeelde, glo
bale cultureel-maatschappelijke oriën
tatie. Het zou wel eens kunnen zijn dat 
de toekomst van de politiek bestaat uit 
beweeglijkheid, uit- niet op één ideolo
gie vast te pinnen- vindingrijkheid. Mis· 
schien staan stromingen die utopische 
bevlogenheid en ideologische plurifor
miteit kunnen paren aan politieke lenig
heid in dat 'spel' sterker. 
De hoek van de 'getuigenispolitiek' 
waarin men vaak wordt geduwd, zou 
wel eens een anachronistische waarne
ming kunnen zijn. Wim Kok stelt het 
denken in termen van 'hét alternatief' 
tegenover 'praktische hervormingsge
zindheid'. Dit is een schijntegenstelling. 
!links belichaamt al decennia niet meer 
"hét alternatief'. Sinds het eind van de 
;zestiger jaren is een serie 
van de meest uiteenlopende 
<Diternatieve denkbeelden, 
projecten en activiteiten tot ontwikke
ling gekomen. Die storen zich allang 
niet meer aan afgetrapte politieke cli
chés. En de hoogte van het 'politieke 
maaiveld'- voor vele politici eindeloos 
interessant- heeft al helemaal geen af
schrikwekkende werking. Door zich als 
stroming met 'hét alternatief' op te wer
pen, zou Groen links inderdaad secta
risch worden. Maar de kans daarop is 
vrij klein. 
Terechte twijfel aan dé maakbaarheid 
van dé samenleving betekent geenszins 
alat het denken over alternatieven passé 
i is. Zeker, blauwdrukken overtuigen niet 
rmeer en zelfs bescheiden idealen als 
sociale rechtvaardigheid zijn in een 
werdacht licht komen te staan. Dat 
neemt niet weg dat idealen op zich be
langrijk zijn en ook nog gewoon be
staan; alléén, ze zitten verstopt in de 
politieke en sociale praktijk van 
alledag. 

Eenopening 
Groen links moet ideologische open in-
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gen zien te forceren, de benauwenis 
van de tijdgeest te lijf gaan, idealen uit 
de verdachte hoek halen. 't Gaat erom 
een treffende combinatie te vinden van 
kritiek op ongewenste toestanden, la
tente maar waardevolle idealen en 
'praktische hervormingsvoorstellen'. 
Een tour de force, dat wel, maar een 
noodzakelijke en zeker geen onvol
tooibare. 
losse plannen en deelinitiatieven kun
nen best refereren aan een groter 
ideaal, aan visionaire toekomstbeel
den, zonder dat alles meteen verplicht 
hoeft te kloppen. Utopieën hoeven niet 
uitgevoerd te worden, maar kunnen 
door het feit dat ze contrasteren met 'de 
feite.n' aantrekkelijke contrapunten zijn 
in de 'leegte van de politieke cultuur'. 
Groen linkse politiek kan praktische 
hervormingsgezindheid van een ander 
soort zijn; niet gehinderd door koud
watervrees gangbare politiek-culturele 
denkbeelden binnenstebuiten keren. 
Niemand hoeft zich voor idealen en 
utopieën te schamen, ze hoeven niet 
precies sluitend te zijn of naadloos op 
elkaar aan te sluiten. Ze mogen intern 
onder kritiek staan en soms als onbruik
baar terzijde worden geschoven, als ze 
maar benut worden. 
Politiek als een project: een stroom van 
radicale alternatieven op gang bren
gen en houden, praktische verbindin
gen met organisaties aangaan, mensen 
bemoedigen. Politiek als de kunst om 
het schijnbaar onhaalbare haalbaar te 
maken. De politiek gebruiken, graag; 

maar als het niet meteen via de politiek 
kan, dan daarbuiten. Weg uit de dicta
tuur van de cijfers en de 'harde feiten' 
zonder het belang van 'financiële haal
baarheid' uit het oog te verliezen; weg 
uit het slagveld van deelbelangen' zon
der deze weg te cijferen. 
Zijn links-visionaire politiek en ideolo
gie denkbaar en uitvoerbaar? Behoort 
een politieke formatie die in de Neder
landse verhoudingen deze taak vervult 
tot de mogelijkheden? Niet vergeten 
dat Groen links openstaat voor 'onaf
hankelijken', mensen van 'buitenaf', die 
voor de nodige injecties kunnen 
zorgen. 

DE HELLING, een onafhankelijk initia
tief, nadrukkelijk voortkomend uit de 
tradities van de partijen maar uitdruk
kelijk zelfstandig. Kritisch en betrok
ken. Partijgebonden in de brede bete
kenis van het woord. DE HELLING wil 
beschikken over een ruime kennissenk
ring. In de wetenschap dat de linkse po
litiek chronische behoefte heeft aan een 
meer structurele verbinding met het 'in
tellectuele achterland' zoekt DE HEl-
LI NG- voor zover al niet gebeurd
nieuwe verbindingen tussen 'doen' en 
'denken'. Die kronkelige maar enerve
rende weg volgend, wil DE HELLING 
háár bijdrage leveren aan het doen 
ontstaan van een andere, meer tot de 
verbeelding sprekende 'politieke 
cultuur'. 

Henk Kriinen, eindredacteur. 

ZET JE RESERVES OP 
DE HELLING. 
Treuzel niet langer. 
De politici hebben hun werk gedaan, 

••• nu 1•1 nog. 

NEEM EEN ABONNEMENT. 
Noteer mi i als abonnee; stuur mi i een acceptgiro. 

Naam: ....................................................................................................................... . 

Adres: 

Postcode en woonplaats: ...................................................................... . 

5 

De bon in gefrankeerde envelop sturen naar: B 0 N 
DE HELLING• Postbus 15240·1001 MEAmsterclam. 
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DOORONDERHANDELE 
HANDELEN, DOORON 
woensdag 12 april 

Dit is de nu de vijfde woensdagavond dat 
de delegaties van CPN, PPR en PSP in de 
hoge, holle vergaderzaal van het PPR
kantoor bij elkaar zitten. De Eerste Wete
ringdwarsstraat ligt er nog steeds openge
broken bij, iets wat de onderhandelingen 
waar ik middenin zit ook best zouden 
kunnen gebruiken. Twintig uur hebben we 
nu gepraat over de kopvolgorde en het 
plaatsen vanonafhankelijkenop de lijst. 
Deze avond ontstaat er echt een ruzies
feer. Ik draag daar een forse steen aan bij. 
Want zo lijkt de rolverdeling in de PSP
delegatie te zijn: Platvoet mag het vuile 
werk opknappen, iets wat ik overigens in 
dit soort situaties met plezier doe. Het 
CPN- congres is afgelopen weekeind ge
houden, en daar omheen is de PPR een 
publiciteitsoffensief begonnen waar de 
honden geen brood van lusten. De com
munisten zouden eigenlijk niet willen, 
blokkades opwerpen en dergelijke. De 
PPR heeft maandag met veel bombarie 
haar eigen verkiezingsprogramma gepre
senteerd. Toch een wat vreemde figuur 
voor een partij die zegt serieus aan het on
derhandelen te zijn over een gemeen
schappelijke lijst en program. En in Else
vier van deze week worden de PPR-be
stuurders Van Ojik, Broersma en Van der 
Hoek als drie politieke macho's afgeschil
derd die elkaar overschreeuwen in het 
eigen-PPR-gelijk. Klaas-Wybo van der 
Hoek, die voor de eerste keer de PPR
delegatie versterkt, gaat overigens na an
derhalf uur al weg. In die tijd heeft hij 
zich beziggehouden met het invouwen van 
brieven in enveloppen en het af en toe 
plaatsen van een niet ter zake doende op
merking. 
De gruwel is van de gezichten van de 
CPN-delegatie - de wat norse Riet van 
Putten, de zeer geestig uit de hoek komen
de Herman Meijer en de slimme, uit
gesponnen Boe Thio- af te scheppen. Met 
name als PPR-er Job van Keulen (PPR), 
die bekend staat als een voorstander van 
samenwerking, hen zo ongeveer elk uur 
met wanhopige stem vraagt: 'Maar wat 
bedoelen jullie nou met 'kies commu
nisten in de kamer'?!?' Bram van Ojik, de 
PPR-voorzitter die als hoofdwoordvoer-
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Zo op het oog is het allemaal snel gegaan, de geboorte van Groen 
Links. Maar al met a/lag er toch nog bijna een half jaar tussen het 
eerste contact en de officiële goedkeuring van het program. 
LEO PLATVOET, die er van begin tot eind bij was, maakte dag
boekaantekeningen van de beslissende twee maanden. DE HELLING 
gluurt mee onder de tafel. 

der van zijn partij optreedt, zit in een 
moeilijk parket. Zijn hoofd loopt steeds 
roder aan. Zelf is hij voorstander van sa
menwerking, daar twijfel ik niet aan. Ma
ken we immers beiden niet deel uit van een 
klein groepje mensen uit CPN, PPR en 
PSP die vriendschappelijk sinds een jaar 
met elkaar af en toe in lommerrijke omge
vingen brainstorll)t onder de illustere 
naam Cliché BV over de vraag hoe die sa
menwerking tot stand moet komen? Maar 
het ultra-groene klimaat in de PPR-top 
dwingt hem tot handig opereren, waarin 
hij niet bepaald uitblinkt. 
Na veel gebakkelei over het media-gebeu
ren gaan we over tot bespreking van de 
lijstvolgorde. De PPR heeft inmiddels ge
accepteerd dat de eerste drie plaatsen ge
lijk worden verdeeld, maar wil in de volg
orde daarna haar derde zetel, voor de 
CPN haar tweede krijgt. Ook vanavond 
komen we daar niet uit. De PSP blijft 
vasthouden aan het een maand eerder in
gediende compromis-voorstel (dat er ove-
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rigens uiteindelijk ook uit zou rollen). 
Aan het slot komt de PPR nog met een 
nieuwe move: de PPR zal ons de komende 
dagen een brief doen toekomen, waarin 
zij haar onderhandelingsintenties zal ven
tileren. CPN en PSP zeggen toe hetzelfde 
te zullen doen. 

donderdag 20 april 

Om negen uur 's morgens weer naar het 
PPR-kantoor. De vorige avond hebben we 
urenlang gediscussieerd over de drie 
brieven-met-intenties. De PPR heeft in 
haar brief duidelijk de fusieclaim op tafel 
gelegd. Deze claim is voor CPN en PSP in 
deze fase van de onderhandelingen abso
luut onbespreekbaar. 
We zijn er niet uitgekomen, vandaar dat 
besloten is dat eenpetit comitébestaande 
uit Bram, Boe en ondergetekende het nog 
eens probeert. Deze keer in de fraai ge
stoffeerde partijbestuurskamer van de 
PPR, waar op een prikbord het interview 
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met PPR-statenlid Jan Dirkx hangt waar
in de vrolijk- linkse uitspraak dat PSP en 
CPN door de PPR vermorzeld zullen 
worden als de samenwerking voor 1 mei 
niet rond is. 
Er hangt een wat lacherig sfeertje. Ik heb 
vanacht een 'concept-intentieverklaring' 
van vijf punten opgesteld die ik Bram en 
Boe voorleg. Het is zo'n mooie tekst dat 
de tranen me haast in de ogen schieten. Na 
een uur discussie en een aantal wijzigin
gen komen we er niet uit. De formulering 
'een nieuwe politieke formatie is voor ons 
met het aangaan van deze samenwerking 
aan de orde' lijkt Boe en mij een aardige 
handreiking aan de PPR, maar Bram 
blijft bezwaren houden tegen de laatste 
zin uit de vijfde intentie: 'In de komende 
vier jaar wordt beoordeeld of en zo ja in 
welke vorm de beoogde nieuwe politieke 
formatie gestalte moet krijgen.' Hij wei
gert te zeggen of hij bereid is deze intentie
verklaring te verdedigen in het partij
bestuur van de PPR dat op maandag 24 
april bijeenkomt. Teleurgesteld en schou
derophalend nemen we afscheid van el
kaar. Boe en ik praten nog even na en ko
men tot de conclusie dat met dit PPR
partijbestuur geen enkel resultaat valt te 
behalen. 

maandag 24 april 

Vanavond bijeen geweest met de PSP
delegatie en enkele mensen van de kamer
fractie bij Andrée van Es thuis. Afgespro
ken is dat Bram van Ojik ons belt als het 
partijbestuur van de PPR, dat in Zwolle 
vergadert, een besluit heeft genomen over 
de voortgang der onderhandelingen. We 
stellen een persverklaring op voor het ge
val de PPR besluit af te haken, iets waar 
niemand nog aan twijfelt. Henk Brander
horst heeft een concept-verklaring ge
maakt, waarin dit wordt betreurd. 
Er ontspint zich een levendige discussie 
over de vraag of er een politieke beoorde
ling in moet over deze PPR-stap. Ik vind 
van wel en formuleer de zin, die later bij 
mensen als De Gaay Fortman in het ver
keerde keelgat is geschoten, namelijk dat 
het afhaken gezien moet worden als een 
keuze van de PPR om zich om te vormen 
tot een groene middenpartij. 
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In strijd met de afspraak worden we niet 
door Bram gebeld. Wel door Marius Er
nsting die zich ook al afvraagt of de ver
binding met Zwolle is verbroken. Omdat 
we vermoeden dat de PPR ons in de media 
een slag voor wil zijn, besluiten we de af
spraak dat er voor morgenmiddag twaalf 
uur niets naar buiten gaat te negeren. Zo
'dra we de volgende morgen iets horen zal 
onze voorlichter Lex Spaans de PSP
verklaring in de zestig postvakjes van de 
parlementaire pers op het Binnenhof 
duwen. 

zaterdag 29 april 

Koninginnedag, een dag eerder dan nor
maal en drie maanden na haar echte ver
jaardag. Het partijbestuur van de PSP 
vergadert vandaag over de nieuw ontstane 
situatie. Het bestuur van de PPR heeft af
gehaakt, maar in de PPR is de pleuris uit
gebroken. (Op maandag 24 april besloot 
het PPR-bestuur de onderhandelingen af 
te breken. Daags erna vergaderde in 
Utrecht een groep 'onafhankelijken' die 
opriepen kost wat kost de onderhandelin
gen voort te zetten en een akkoord te slui
ten; redactie DE HELLING.) Een groepje 
rond ex-voorzitter Wim de Boer heeft 
gisteren een motie van twee pagina's de 
partij ingestuurd die op een spoedverga
dering van de PPR-partijraad op 6 mei 
aan de orde komt. In die motie wordt 
voorgesteld het partijbestuursbesluit te
rug te draaien. De Boer, ook aandeelhou
der van de Cliché BV, is tevens voorzitter 
van het Europese samenwerkingsverband 
Regenboog, waar ik in tijdelijke dienst 
ben voor de verkiezingscampagne. De 
stukken van de groep De Boer zijn met de 
Regenboog-sleutel op het PSP-kopieer
apparaat afgedraaid en zijn derhalve 
bekend. 
Het partijbestuur krijgt twee discus
siestukken voor de kiezen. Eén van Henk 
Branderhorst om -nu de PPR heeft afge
haakt - niet met de CPN door te gaan, 
maar te streven naar vormen van minder 
verregaande samenwerking. Zelf heb ik 
ook een stuk geschreven waarin ik pleit 
voor dooronderhandelen met de CPN om 
de referendumopdracht (de overgrote 
meerderheid van de PSP-leden sprak zich 
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half februari uit voor een gezamenlijke 
lijst ter linkerzijde van de PvdA) uit te 
voeren. Bovendien- zo verwachtteik-zou 
deze aanpak de druk op de partijraad van 
de PPR om de motie De Boer aan te ne
men vergroten. Ook pleit ik er voor een 
verklaring van een strekking uit te geven 
waarin nadrukkelijk de terugkeer van de 
PPR aan de onderhandelingstafel wordt 
opengehouden. 
Het wordt een pittige discussie, waarin 
met name de arrogantie van de PPR het 
moet ontgelden. Besloten wordt door te 
gaan met CPN en onafhankelijken, maar 
dan wel na 6 mei. Dit gebeurt in de ver
wachting dat de partijraad van de PPR op 
die dag het goede besluit zal nemen. 'De 
PSP blijft streven naar een vernieuwende 
rood-groene formatie' luidt de kop van de 
verklaring die maandag de landelijke dag
bladen zal halen. 

zaterdag 6 mei 

Deze vijfde wandeldag brengt ons in een 
godvergeten groene Jura bij Mouthe. We 
hebben op 2 mei de GR5 opgepikt bij 
Morteau en vrij zwaar bepakt de onder
handelingsperikelen eruit gelopen. Heen 
hadden we een lift van de vader van vrien
din Jacqueline. Hij ging met een kennis 
hun jaarlijkse proefronde langs Franse 
wijnboeren doen. Op de heenweg veel ge
praat over de stukgelopen samenwerking. 
Mijn 'schoonvader' is al vanaf 1968 lid 
van de PPR en een uitgesproken voorstan
der van samenwerking. Hij volgt het van 
een afstand, maar voelt zich er wel bij be
trokken. Die Van Ojik lijkt hem wel een 
geschikte vent, liefkozend praat hij altijd 
over 'die gekke Basje' en van de perma
nent benauwd- trillende stem van Beekers 
krijgt ook hij het op zijn heupen. We jui
nen hem op om vanuit de vrij slaperige 
Gooise PPR-afdeling iets te ondernemen 
voor de partij raad en het lij kt hem zelf wel 
een aardig idee vanuit Frankrijk een tele
gram naar de partijraad te sturen, 'maar 
niet in het Frans, want dat zou verkeerd 
vallen'. 
Vandaag is dus die partijraad realiseer ik 
me ineens. Om drie uur 's middags, als we 
afdalen naar Mouthe, laten we de rugzak
ken zakken en luisteren naar de Werel
domroep. Zou het nieuws van de PPR
partijraad de wereldbol rond gaan? De val 
van het kabinet, afgelopen dinsdag, be
heerst al dagen lang het nieuws van deze 
saaiste omroep. Ook nu. Geen nieuws, 
goed nieuws? 

woensdag JO mei 

De onderhandelingen worden voortgezet. 
De 'groep-De Boer' heeft zich opgewor
pen om de door de PPR-partijraad aange
nomen motie uit te voeren, want het par-
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tijbestuur was daartoe niet bereid. We 
vergaderen in het partijgebouw van de 
PSP, want het PPR-kantoor is nu niet 
meer beschikbaar. Bovendien lijkt daar 
een doem op te rusten. 
De PPR-ers Wim de Boer, Janneke van 
der Plaat en Cox Merkelijn zijn aanwezig, 
voorts de gebruikelijke delegaties van 
CPN (Riet van Putten, Herman Meijer en 
Boe Thio) en PSP (Saar Boerlage, Henk 
Branderhorst en ondergetekende). De 
CPN heeft grote moeite met de nieuwe 
PPR-delegatie, die zij niet als zodanig 
wenst te beschouwen. In zijn bekende le
nige, langgerekte betoogtrant maakt Boe 
Thio duidelijk dat de CPN gewend is met 
delegaties te praten die een mandaat heb
ben en dat heeft deze dus niet. De PSP, 
toch wat minder formalistisch als het zo 
uitkomt, wenst de groep-De Boer te be
schouwen als een delegatie vanuit de PPR 
en wil dooronderhandelen omdat de in
schatting is dat deze delegatie een breder 
draagvlak heeft in de PPR dan het partij
bestuur. 
De avond wordt verder hoofdzakelijk 
doorgebracht met een discussie over de 
verdere procedure, waarbij twee werk
groepjes worden gevormd die de inleiding 
en de eigenlijke hoofdstukken van het ver
kiezingsprogramma zullen opstellen. Die 
kunnen het komend Pinksterweekend de 
huiselijke haard wel vergeten. Verder 
komt een stuk aan de orde van Henk 
Brander horst, waarin de overeengekomen 
stand van zaken tot nu toe staat opgesomd 
en een stuk van Wim de Boer met onge
veer dezelfde strekking. Over de naam 
Groen Links Akkoord ontstaat discussie 
over het achtervoegsel Akkoord. De CPN 
heeft van de naam nooit zo'n probleem 
gemaakt, Wim de Boer bezweert dat het 
Groen Links moet worden, omdat dit een 
definitieve afrekening zal betekenen met 
het vermaledijde klein-links. 'Binnen een 
maand schrijven ze alleen nog maar over 
Groen Links.' Wij denken dat Akkoord 
de naam wat beter zal doen vallen bij de 
PSP-achterban, omdat daarmee wordt 
aangegeven dat het een akkoord tussen 
partijen is en niet een geheel nieuwe for
matie. Terugkoppelen dus, een veel ge
hoorde kreet tijdens deze onderhande
lingen. 
Ook de lijstvolgorde komt weer aan de or
de. Fijntjes stelt de CPN dat de volgorde 
van 1 t/m 8 niet is uitonderhandeld, 'om
dat het PPR-bestuur het moment niet 
heeft afgewacht waarop dit zou gebeuren'. 
De PPR-ers kijken enigszins onthutst, 
waarna de kersverse delegatie meedeelt 
dat dit een onbespreekbaar eindbod is, in
clusief de beoogde lijsttrekster Beckers. 
Tegen haar bestaan bij CPN en PPR in 
toenemende mate bezwaren gezien de wij
ze waarop zij halsstarrig het breken van 
het PPR-partijbestuur blijft verdedigen. 
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'Die draait wel bij' verzekert De Boer ons. 
'Het heeft geen zin om haar ter discussie 
te stellen, hoezeer wij dat ook begrijpen. 
Zonder haar lukt het eenvoudigweg niet 
om het PPR-congres mee te krijgen.' 
Na afloop maak ik met Cox Merkelijn af
spraken, want wij vormen met Marius Er
nsting het groepje dat de concept-hoofd
stukken op papier moet zetten. Vrijdag de 
hele dag bij mij thuis en maandag, Tweede 
Pinksterdag, in de stationsrestauratie in 
Zwolle. Want de familie Ernsting verblijft 
in de Pinksterweek op een ecologisch ver
antwoorde camping in Overijssel. Het 
gaat soms erg snel bij communisten. 

zaterdag 13 mei 

Vandaag opnieuw de hele dag dezelfde 
smoelen. Het concept-akkoord (exclusief 
het programma) zal en moet vandaag in 
een lange zitting afgemaakt worden. Op 
grond van de discussie van jongstleden 
woensdag heeft Wim de Boer een con
cept-akkoord opgesteld. Na een leespau
ze van anderhalf uur, waarin de delegaties 
in verschillende ruimten in het PSP-kan
toor overleggen, wordt in het begin van de 
middag de vergadering door onze vaste 
voorzitter, PSP-Eerste Kamerlid Joop 
Vogt, geopend. Het wordt een lange taaie 
zit, waarin, terecht, op alle slakken zout 
wordt gelegd. De Boer heeft geprobeerd 
de al overeengekomen intenties anders te 
formuleren, maar dat wordt niet geaccep
teerd. De oude, cruciaal geachte tekst 
komt er weer in. En zo gaat het urenlang 
door. Op elke regel valt wel wat aan te 
merken. 'Is' de nieuwe formatie een aan
zet tot verbreding en vernieuwing of 'wil' 
ze dat zijn? Is de lijsttrekker ook de frac
tievoorzitter, of bepaalt de fractie wie 
voorzit? 
Maar langzamerhand begint er vandaag 
iets te groeien wat er tot nu toe niet was. 
Wederzijds vertrouwen en respect, het ge
voel dat we er uit zullen komen, omdat we 
er uit willen komen. De CPN laat haar 
vertragingstakriek meer en meer varen, de 
PPR verzacht haar misplaatste arrogantie 
en de PSP polijst haar ietwat zeurderig cy
nisme. Om acht uur 's avonds is het ak
koord uitonderhandeld en akkoord. 

donderdag 18 mei 

Om kwart over negen eerst naar de tand
arts voor een lastige wortelkanaalbehan
deling. Ik arriveer iets te laat in het bele
gen etablissement De Rode Leeuw op het 
Damrak dat we met het juiste gevoel voor 
dramatiek hebben afgehuurd. Afgezon
derd van de buitenwereld, denken we. 
De CPN-delegatie bestaat maar liefst uit 
vijf mensen, want Marius Ernsting en !na 
Brouwer zijn er ook bij. Voorts zijn er 
nieuwe, evangelisch geïnspireerde gezich-
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ten: de EVP is aangeschoven. Ze heeft po
sitief gereageerd op het voorstel mee te 
onderhandelen onder de ononderhandel
bare voorwaarde dat ze de elfde plaats op 
de lijst krijgen. Joop Vogt is met vakantie, 
Henk Branderhorst zal de onderhande
lingen voorzitten en ik heb de eer namens 
de PSP de onderhandelingen te voeren. 
Voor het programma aan de orde is, zijn 
we echter uren verder, want de EVP, bij 
monde van de af en toe omslachtig formu
lerende Hans Feddema, probeert toch nog 
het onderste uit de kan te krijgen met be
trekking tot de rangorde op de lijst. 'Wei
nig solidair' en 'de kleinste wordt wel erg 
onheus behandeld' gaan over tafel, maar 
we geven geen krimp, ook al wordt met 
schorsingen en telefonisch overleg met de 
EVP-voorzitter het geduld danig op de 
proef gesteld. 
De telefoon blijft overigens het bewijs dat 
de buitenwereld bestaat. In de loop van de 
morgen bellen verslaggevers van Volks
krant, Parool en NRC/Handelsblad op. 
Via-via zijn ze er achter gekomen waar we 
zitten, maar ik kan ze niet méér meedelen 
dan dat er inderdaad op dit moment on
derhandeld wordt over een gemeenschap
pelijk programma. 
De onberispelijk geklede obers kijken 
enigszins verbaasd naar dat bonte gezel
schap wereldverbeteraars maar serveren 
onverstoorbaar koffie en broodjes. In de 
loop van de middag beginnen we dan ein
delijk aan het programma. Ina Brouwer 
formuleert namens de CPN het merk
waardige ordevoorstel om over de te ver
wachten hete hangijzers (NAVO, basis
inkomen, socialisatie, republiek) geen 
standpunten in het programma op te ne
men. Een voorstel dat snel van tafel is, 
want 'als dat wordt besloten, kunnen we 
beter nu opstappen' is mijn reactie. 
De - lange - inleiding, geleverd door Ina 
Brouwer, Henk Branderhorst en Wim de 
Boer, maar onmiskenbaar eindgeredi
geerd door de laatste, levert de nodige dis
cussie op. Het is geschreven als een 
toespraak in krachtige bewoordingen die 
bij zachte EVP-ers en voorzichtige CPN
ers nogal eens verkeerd valt. Zodat het na
geslacht verstoken blijft van opmerkin
gen als 'De NAVO is een levend lijk' en 
'Als de ozonlaag helemaal vernield is, 
krijgen we kanker'. 
Algemeen kritiekpunt van CPN en PSP is 
dat de economische verhoudingen wel erg 
ecologisch worden gedefinieerd en dat het 
belang van sociale bewegingen nauwelijks 
aan bod komt. Met schorsingen en ter 
plekke geschreven alternatieven komen 
we er uit. 
Ina Brouwer heeft inmiddels de middag
kranten Parool en NRC/Handelsblad ge
kocht. In die laatste krant lezen we onder 
de kop 'Klein Links overlegt over Groen 
Links' (hoe snel werkt de nieuwe naam!): 
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'Vertegenwoordigers van de drie partijen 
zijn vandaag begonnen aan besprekingen 
over de inhoud van het verkiezingspro
gramma. Volgens een deelnemer aan de 
onderhandelingen is er een duidelijke in
tentie bij de drie partijen het eens te wor
den.' Even wanen we ons het middelpunt 
van de wereld. Vlak daarna komt fotogra
fe Anne Vailant binnen die ik voor het 
PSP-maandblad Bevrijding foto's wil Ia
ten maken van deze toch historisch te noe
men bijeenkomst. Ze blijkt in tweede in
stantie ook door De Waarheid gevraagd te 
zijn. 
De onderhandelingen over de hoofdstuk
ken verlopen langzaam. Bij het eerste 
hoofdstuk, dat onder andere over defen
sie gaat, zet ik hard in. Zinsneden als 'een 
minimale zelfstandige en niet-nucleaire 
defensie van Europees formaat' worden 
eruit onderhandeld, evenals vertragende 
zinswendingen over het uittreden uit de 
NAVO. 'Drastische' verlaging van het de
fensiebudget wordt vervangen door 'stel
selmatige' en de huidige militaire oefen
terreinen mogen ook van CPN en PPR 
verdwijnen. Jarenlang gekoesterde voor
oordelen van Spekkiaanse PSP-ers tegen 
het militaristische karakter van CPN en -
in mindere mate - PPR worden in een 
mum van tijd ontmaskerd. 
Het avondeten wordt door de delegaties in 
verschillende eetgelegenheden genuttigd. 
Henk heeft zowaar bij de PSP- penning
meester voor elkaar gekregen dat we op 
kosten van de zaak een warme hap kun
nen nemen. Het wordt een Spaans restau
rant op de Wallen. 
De discussie over het basisinkomen en de 
socialisatie van de economie verloopt 
moeizaam. De ontkoppeling tussen ar
beid en inkomen blijkt er bij de CPN niet 
in te kunnen. Boe Thio, econoom, blijft 
vasthoudend in zijn opvatting dat de solli
citatieplicht noodzakelijk is voor een 
goed functioneren van de arbeidsmarkt. 
Meer als grap stel ik voor als einddoel 
voor de verhouding tussen arbeid en inko
men de formulering uit het 'commu
nistisch manifest' over te nemen: 'werken 
naar vermogen, loon naar behoefte'. In de 
schorsing die volgt komt Boe vragen of 
'de PSP deze opmerking serieus meende'. 
Ik bevestig dat en hij probeert- op een an
dere plek in het gebouw - de PPR mee te 
krijgen. Dat lukt hem blijkbaar niet, want 
na de schorsing komt de PPR zelf met een 
compromistekst waarin een brede maat
schappelijke discussie wordt verlangd 
over allerhande zaken die met de relatie 
tussen arbeid en inkomen te maken heb
ben. Het woord 'basisinkomen' komt er 
zelfs niet voor. Een uit onderhande
lingsstrategisch oogpunt wat ondoor
dachte zet van de PPR, die door CPN en 
PSP in dank wordt aanvaard. 
De socialisatie van de belangrijkste be-
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drijven is een PSP-stokpaard dat een 
schorsing noodzaakt. Niet wij, maar de 
CPN spant zich in om met een aanvaard
bare compromistekst te komen 'socialise
ring van de economie die tot uiting komt 
in een democratisch beheer van de belang
rijkste industrieën en financiële instellin
gen'. Volgens mijn interpretatie gaat deze 
tekst nog verder, dus daar zal de PSP zich 
geen buil aan vallen. De hoofdstukken 
over milieu en basisvoorzieningen geven 
aanleiding tot talloze opmerkingen maar 
tot een spetterende discussie komt het 
niet. 
Anders ligt dit bij de tekst over democra
tie. Het is dan inmiddels twee uur 's 
nachts, maar de BVD, de Eerste Kamer en 
de monarchie houden ons klaarwakker. 
De PSP pleit voor opheffing van alle drie, 
maar zowel CPN, PPR als EVP zien dat 
niet zitten. De CPN, nota bene het meest 
begluurd, pleit voor een effectieve demo
cratische controle op de BVD, in plaats 
van afschaffing. Het meest komisch is de 
discussie over de monarchie. Nadat ik in 
een fel betoog de standpunten van de an
deren tot a-democratisch en feodaal heb 
verklaard lijkt er een compromis moge
lijk, namelijk 'dat Groen Links van me
ning is dat erfelijke staatsfuncties niet ge
continueerd moeten worden'. Maar onder 
het mom dat het geen actuele kwestie is 
(tegenwerping: 'wat ook voor talloze an
dere zaken uit het program geldt') wordt 
deze compromisformulering afgewezen. 
Ik eis vervolgens dat het republikeinse 
standpunt als PSP-minderheidsopvatting 
wordt opgenomen, hetgeen gebeurt. Ver
volgens beginnen Wim De Boer en Boe 
Thio wat sip te kijken. Boe: 'ja, als men
sen van ons dat nu lezen gaan ze natuur
lijk vragen waarom wij dat standpunt niet 
hebben ingenomen.' 
Als laatste wordt in de vroege uurtjes 'de 
kwaliteit van de samenleving' behandeld. 
Weinig kwaliteit, veel slaap. 
Om vijf uur is het programma klaar. 
Iedereen staat op om naar huis te gaan. Er 
heerst een, weliswaar wat vermoeide, eu
foriestemming. Twee dingen moeten nog 
even geregeld worden. Morgen, of beter 
gezegd vanavond, is de bijeenkomst in De 
Beurs van de lokale samenwerkingsfrac
ties. We besluiten dat we natuurlijk wel 
meedelen dat het rond is, maar dat er nog 
geen tekst wordt uitgereikt. Wie deelt het 
mee? Ik stel voor dat Saar Boerlage dat 
doet als voorzitter van de partij die het ini
tiatief tot de onderhandelingen heeft ge
nomen. Pijnlijker wordt het bij de vraag 
wie de persconferentie van volgende week 
moet leiden. Wim de Boer stelt dat dit 
iemand moet doen die gewend is met de 
pers om te gaan en doelt daarmee overdui
delijk op zichzelf. Ina Brouwer onder
schrijft dat. Het is wat vervelend in deze 
situatie, maar opnieuw trek ik de partij-
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scheidslijnen. De PSP moet dat ook 
doen. Joop Vogt, stel ik voor, wantSaar is 
met vacantie. 'Laat Henk Branderhorst 
het doen', oppert Cox Merkelijk, 'hij 
heeft vandaag ook uitstekend voorgeze
ten.' Aldus geschiedt. 
In het ochtendlicht fiets ik naar huis. 
Thuisgekomen raap ik de Volkskrant van 
de deurmat. 'Klein links doet wellicht 
toch met een lijst aan verkiezingen mee'. 
Inderdaad. 

vrijdag 19 mei 

Na vijf uur slaap achter de computer. 
Wim de Boer verwerkt de wijzigingen in 
de akkoordtekst en de inleiding, ik in de 
zes programmahoofdstukken. Mijn maan
delijkse klaverjasavond moet ik afzeggen. 
En ook de bijeenkomst in De Beurs moet 
ik missen. 
Om elf uur 's avonds, als ik met de wijzi
gingen in het laatste hoofdstuk bezig ben 
('Kwaliteit van de samenleving') begeeft 
mijn te warm gestookte computer het. 
Met de overige hoofdstukken fiets ik naar 
het PSP-kantoor om volgens afspraak 
voor de andere partijen een exemplaar 
van het bijgewerkte programma te kopië
ren. Ook dáár motorpech: dat klote ko
pieerapparaat laat het weer eens afweten. 
Telefoon. Wim de Boer: 'Kom naar het 
terras van De Brakke Grond, het is hier 
reuzegezellig'. Daar aangekomen blijkt 
de kersverse Groen Links-gemeente in 
hallelujah-stemming bijeen. Afhakers en 
volhouders vieren de geboorte van dit 
nieuwe geluid. 

Leo Platvoet 

Leo Platvoet is freelance redacteur en 
hoofdredacteur van het PSP-ledenblad 
Bevrijding 
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DE-VIEZEN 

I 

I 
Ik zie, ik zie, wat jij ook ziet: tiën/etniciteiten; een soort en de arme landen wor- ;-~ 

de-viezenl tabel van rijke en arme den armer; een proces dat 

I landen. Arm zijn burgers, moet worden stopgezet! 
In deze tijd van verkie- waarvan de nationale re- Het is de morele plicht van I 

zingscampagnes, op deze geringen niet kunnen be- ge pigmenteerden die in 
I plek van het westelijk half- schikken over de potenties witte landen wonen om 

rond en in de naam van het van het volk en hun grond- met elkaar of samen met 
hiërarchische denken, kan gebied In rijke landen ge- goedwillende autochto-
macht haast alleen worden beurt dat wel, terwijl bur- nen via de politiek ten-
uitgedrukt als Kapitaal gers en/of nationale minste een poging te wa-
Nationale valuta en devie- regeringen van riJke lan- gen invloed uit te oefenen 
zen, die de relaties tussen den ook nog heer & op het denken en hande-
nationale regeringen el- meester zijn over de poten- len van nationale regerin-
kaar onderhouden, domi- ties ( = riJkdom) van de zo- gen en hun burgers. En de 
neren als de primitieve genoemde arme landen. meest legitieme manier 
wetmatigheid van het Derde en Vierde Wereld- om dat te doen is de moge-
recht van de sterkstel landen: men beweert dat lijkheden die de democra-

10 Geen wonder dat de dis- ze te vinden zijn in Zuid- tie biedt optimaal te benut- I 
cussie met betrekking tot Amerika, in het Caraïbisch ten. Ik ga naar de stembus ·J r 
een verenigd Europa, dat gebied, in Azië en het con- en kies de personen en de 
een machtsblok gaat vor- tinent Afrika sluit de rij met partij die staan voor een 
men, wordt toegespitst op Etheopië als de aller- evenwichtiger verdeling 
zaken als handelsbelan- armste natie van de we- van kapitaalmacht 
gen. Het Jargon van de reld. Want: als rijkdom in Want: wat ziet men als Buk-
nieuwe goudkoorts vliegt termen van kapitaal- man bukt en Van den 
voortdurend rond. En dat monopolie wordt uit ge- Broek zijn broek uittrekt? I 
daarbij nog over zoiets drukt, dan is armoede Men ziet: de-viezen I 
zachts als de zorg voor een niets anders dan gebrek Een mop die Suriname 
leefbaar milieu wordt uit- aan deviezen. overeind heeft gehouden 
gesproken, is een rechttoe Burgers van rijke landen zonder de herstel- en ont-
-rechtaan- gevolg van de de autochtonen genoemd, wikkelingsgelden voor miJ 
fixatie op de economische zijn blank, ( = wit); burgers echter een signaal om 
groei. Want de hoogtech- van arme landen, in Ne- voor het kapitaal, en de 
nische industrie produ- derland de allochtonen herverdeling daarvan te 
ceert naast een variatie genoemd zi]n gepigmen- kiezen. En aldus ook de 
van uiterst luxe gebruiks- teerd ( = zwart). Opmerke- zelfvernietigende econo-

~ voorwerpen ook afval, dat lijk is dat wereldwijd de mische groei van de zich 
een accu te bedreiging mate van huidpigmentatie rijk noemende regerin-
vormt voor ons natuurlijk rechtevenredig is aan de gen, natiën en etniciteiten 
leefklimaat. En het milieu mate van armoede en rijk- tegen te houden! 
is de enige zaak geworden dom volgens de internatio-
waarop wij elkaar schijn- naal ingeburgerde wel- Asbid Roemel' 
baar geliJkwaardig, dus vaartsschaal, die wit gelijk 
vanuit dezelfde belangen, stelt aan rijk en zwart ge-
kunnen aanspreken. Want lijk stelt aan arm Vanuit 
ook wat onze gezondheid een deviezen perspectief! 
betreft is de cirkel rond: Dus: hoe zwarter hoe ar-
machtsexpansie of kap i- meren hoe witter hoe rij-
taalgroei overheerst het ker! Het zijn toch schrikba-
politieke denken. rende feiten die nooit door 
Dit zelfde machtsdenken een natuurwet kunnen zijn Astrid Roemer is 
heeft een rangorde opge- ontstaan. Hoe dan ook: de schriJfster en kandidaat-
leverd van landen/na- rijke landen worden rijker kamerlid voor Groen Links ;:: 
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MAKEN 
EN 
BREKEN 
ledereen roept het Van Mierlo na. De Nederland
se politiek veramerikaniseert. Klopt dat eigen
liik wel als ie naar de verkiezingscampagnes 
kiikt? Een begin van een vergeliikend waren
onderzoek . 

In westerse democratieën gaat aan verkie
zingen in de regel een campagne vooraf 
waarin deelnemende partijen en politici 
plannen presenteren en trachten hun ima
go op te vijzelen. Een veelgebruikt propa
gandamiddel zijn advertenties: door de 
'zender', in dit geval partijen of verkie
zingskandidaten, betaalde mediabood
schappen. Alles komt in principe in aan
merking: van luciferdoosjes en affiches 
tot zendtijd op de televisie. Advertenties 
waarin plannen of imago van de politieke 
tegenstander zo ongunstig mogelijk wor
den voorgesteld, winnen aan populariteit. 
In dit soort advertenties wordt de tegen
kandidaat persoonlijk aangevallen met 
het oogmerk hem politieke schade te be
rokkenen. 

Geruchtenstroom 

In de Verenigde Staten bedient men zich 
veelvuldig van negatieve advertenties. Het 
gebeurt in Europa steeds regelmatiger 
maar op minder grote schaal. Bij de afge
lopen Amerikaanse presidentsverkiezin
gen beschuldigden de kandidaten Bush en 
Dukakis elkaar via televisie-commercials 
van laakbaar gedrag. Dukakis hekelde 
Bush' gedrag in de zogenaamde Irangate
affaire en Bush op zijn beurt betichtte Du
kakis ervan een 'Liberal' te zijn. Over de 
inhoud van de verkiezingsprogramma's 
repten zij nauwelijks. In Groot-Britannië 
werd de verkiezingsstrijd van 1986 ont
sierd door een advertentie van de Conser
vatieve Partij in de landelijke dagbladen 
met daarin een foto van een soldaat met 
een witte vlag. Het onderschrift luidde: 
de defensiepolitiek van Labour. In de 
deelstaatverkiezingen twee jaar geleden in 
Sleeswijk-Holstein probeerde de toenma
lige deelstaatpresident Barschel zijn so
ciaal-democratische tegenstrever in dis-
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krediet te brengen door - via subtiel opge
stelde advertenties- een geruchtenstroom 
op gang te brengen over diens vermeende 
seksuele leven. 

lniectie 

Communicatie-onderzoekers liggen vaak 
met elkaar overhoop over de effecten van 
mediaboodschappen. Zo is er nogal wat 
onderzoek gedaan naar het gedragseffect 
van televisieseries op kinderen. Onder
zoekers komen daarbij tot regelrecht te
gengestelde uitkomsten, variërend van 
'agressiebevorderend gedrag' tot 'geen en
kel effect'. 
Sommige wetenschappers beschouwen 
massamedia, en vooral de televisie, als 
almachtig. De klassieke 'injectienaald
theorie' schrijft aan mediaboodschappen 
een direct effect op het gedrag toe. De 
beïnvloeding van mediagebruikers ver
loopt via imitatie. Massamedia brengen 
het publiek (met 'injectienaalden') als het 
ware in een staat van verdoving, waardoor 
het geneigd is het door de media vertoon
de gedrag te gaan navolgen. Deze theorie 
is ontstaan uit onderzoek naar de rol van 
de media bij - helaas effectief gebleken -
politieke propaganda van de Nazi's, maar 
wordt tegenwoordig door geen enkele se
rieuze communicatiewetenschapper meer 
aangehangen. 
Vruchtbaarder is het uit te gaan van een 
actieve houding van de ontvanger van een 
mediaboodschap. Het effect van - laten 
we zeggen - een politieke tv-commercial 
hangt van vele factoren af. Welke politieke 
voorkeur heeft de kijker? Met wie gaat hij 
dagelijks om? Is hij geïnteresseerd in poli
tieke onderwerpen? Met welke regelmaat 
kijkt hij naar de televisie? En er zijn nog 
veel meer sociaal-culturele omstandighe
den te bedenken. Psychologische factoren 
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zijn eveneens van invloed op de effecti
viteit. Het is bekend dat televisiekijkers 
aangeboden informatie op een specifieke 
manier selecteren, verwerken en interpre
teren. Een tv-kijker kan weliswaar de blik 
op oneindig zetten, maar niet het verstand 
op nul. Ook hangt de effectiviteit af van 
kenmerken van de 'zender'. Belangrijk is 
zijn geloofwaardigheid. Hoe betrouw
baarder zijn imago, hoe overtuigender 
zijn boodschap. 

Soorten advertenties 

De Amerikaanse onderzoekster Gina M. 
Garromone onderzocht in 1982 de reac
ties van kiezers op negatieve politieke pro
paganda op tv en in de kranten tijdens de 
verkiezingen voor het Amerikaanse con
gres in de staat Michigan. Pikant is dat dit 
één van de weinige onderzoekingen is 
waarvan de resultaten openbaar zijn. Ga
ramone enquêteerde per telefoon steek
proefsgewijs 367 inwoners van een univer
siteitsstad. (1) Zij onderscheidt vijf typen 
politieke advertenties: - Prestatie. De ad
vertentie geeft commentaar op het ont
breken van prestaties, op waargenomen of 
vermeende onbekwaamheden of op het 
niet waarmaken van beloftes. 
-Oriëntatie. De advertentie becommenta
rieert de politieke oriëntatie of het stem
gedrag. - Ethiek. De aangevallen kandi
daat wordt beticht van oneerlijk of one
thisch gedrag. 
- Kwalificatie. De kandidaat wordt on
geschikt genoemd voor het vervullen van 
politieke functies. 
- Vuilspuiterij. In de advertentie worden 
algemene negatieve opmerkingen - veelal 
verdachtmakingen - over de aangevallen 
kandidaat gemaakt, die meestal betrek
king hebben op diens persoon en met 
diens politieke opvattingen niets van doen 
hebben. Voor Garramone is het middel 
van de negatieve politieke advertentie 
geen panacee voor het bereiken van be
oogde politieke 'winst', tenminste voor 
zover het gaat om meningsverandering 
van potentiële kiezers. Meestal werken dit 
soort commercials averechts. Sterker nog, 
het vertrouwen - voor zover aanwezig - in 
de zender bleek in verreweg alle gevallen te 
zijn verminderd. Oorzaak daarvan was 
dat de inhoud van de advertentie op vele 
kijkers als ongeloofwaardig overkwam. 
Geloofwaardigheid bleek vooral af te 
hangen van het type advertentie. Adver
tenties waarin de tegenstander werd gedis
kwalificeerd (type 4) werden het minst en 
advertenties waarin het prestatievermo
gen van de aangevallen kandidaat in twij
fel werd getrokken (type 1) -naar verhou
ding - het meest geloofd. De politicoloog 
L. Bitzer brengt naar voren dat mensen in 
het algemeen beter in staat zijn het gedrag 
van politici te beoordelen dan hunpresta-
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ties. Oordelen over gedrag hebben name
lijk te maken met sympathieën of antipa
thieën, oordelen die het publiek ook in het 
dagelijks leven maakt en waarmee het dus 
vertrouwd is. Oordelen over prestaties 
daarentegen vereisen een inzicht in poli
tieke zaken, die voor velen onalledaags 
zijn. 

Boemerang 

Kiezers die politiek geïnteresseerd zijn 
maar nog geen uitgesproken politieke 
voorkeur hebben, worden het sterkst 
beïnvloed door negatieve advertenties. De 
boodschap komt bij hen beter over door 
hun behoefte aan informatie. Factoren 
die een verandering van houding of ge
drag belemmeren, de zogenaamde 'fil
ters', werken minder of worden zelfs uit
geschakeld. Ook de 'selectieve perceptie' 
speelt een rol. De ondervraagde kiezers 
die al een voorkeur voor een bepaalde 
'zender' hebben, vinden deze 'zender' en 
zijn negatieve boodschap geloofwaardi
ger dan geïnterviewden met een andere 
voorkeur. Er is sprake van een interessant 
effect: de waardering van de zender neemt 
naarmate de geloofwaardigheid van de in
houd van de negatieve advertentie gerin
ger wordt, sterk af (slechts vier procent 
ging de zender meer waarderen), terwijl 
de waardering voor het 'doelwit', de nega
tief afgeschilderde kandidaat of partij, 
niet evenredig toeneemt. Garramone 
noemt dit het 'boemerangeffect'. Nega
tieve politieke advertenties werken over 
het algemeen in het nadeel van de zender, 
maar daarmee niet automatisch in het 
voordeel van de tegenpartij. 
Garramone heeft niet onderzocht in hoe
verre het onderwerp van de negatieve poli
tieke advertenties een belangrijk politiek 
topic was. Uit reclame-onderzoek naar 
het effect van negatieve publiciteit is ge
bleken dat negatieve advertenties over een 
affaire die via de media al sterk in de be
langstelling staat (bijvoorbeeld een poli
tiek of een industrieel schandaal) een gro
te invloed heeft op de publieke opinie, en 
bijvoorbeeld koop- of stemgedrag sterk 
beïnvloedt. (2) 

Vuilspuiterii 

In zijn succesvolle boek 'The Making of 
the President 1972' schrijft Theodore H. 
White: 'It (de media) sets the agenda of 
public discussion; and ( ... ) determines 
what people will talk and think about.' 
Veel onderzoekers menen inmiddels dat 
de massamedia in sterke mate bepalen 
waarover het publiek spreekt, maar dat 
betekent nog niet dat zij ook bepalen wat 
mensen daadwerkelijk denken, wat hun 
opinies zijn. 
Wij veronderstellen dat wanneer het on
derwerp van een negatieve politieke publi-
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citeitscampagne hoog op de 'publieke 
agenda' komt te staan, de effectiviteit van 
die campagne wordt vergroot. Dukakis 
richtte zijn aanvallen in advertenties van 
meet af aan op de incompetentie van op
ponent, de huidige president Bush. In te
levisiespots toonde hij de misstanden (ar
moede, misdaad, woningnood, etcetera) 
in de Amerikaanse samenleving en stelde 
dat die waren veroorzaakt door acht jaar 
Republikeins presidentschap. Bush was in 
die periode vice-president en dus medeve
rantwoordelijk. Dukakis ging met name 
in op de misleidende rol van Bush in het 
zogenaamde Iran-Contra-schandaal. 
De afnemende macht van de VS speelde 
juist in die tijd een belangrijke rol in de 
publieke opinie. Anders dan Dukakis had 
beoogd met zijn campagne, namelijk de 
positie van Bush te verzwakken ten gunste 
van zichzelf, was het gevolg dat het pu
bliek, en vooral diegenen die voornemens 
waren daadwerkelijk te gaan stemmen, 
zich gingen afvragen of aan de in de afge
lopen acht jaar ontstane problemen geen 
diepere oorzaken dan een Republikeins 
president ten grondslag lagen. 
Bush startte een tegencampagne, waarin 
hij zichzelf presenteerde als vertegen-
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woordiger en vertolker van de gevoelens 
van de 'mainstream' en Dukakis afschil
derde als een buiten de traditionele waar
den en de politieke werkelijkheid opere
rende' Liberal ',voor de meer behoudende 
kiezers het synoniem voor een onbe
trouwbaar politicus. Zo werd in tv-com
mercials 'het Amerikaanse volk' door de 
Republikeinen bij herhaling gewaar
schuwd voor de toekomst van het milieu, 
wanneer 'de grootste vervuiler van Massa
chusetts' het voor het zeggen zou krijgen. 
Deze opstelling dwong Dukakis in de ver
dediging. Hij ontkende een 'liberal' te 
zijn en beschuldigde Bush van het voeren 
van een oneerlijke ('smear') campagne. 
Later gaf hij overigens wél toe een 'libe
ral' te zijn, wat voor Bush aanleiding was 
hem te beschuldigen van politiek gedraai. 
De voortdurende discussie over het al of 
niet 'liberal' zijn van Dukakis werd één 
van de belangrijkste verkiezingsissues. 
Bush zag daardoor kans de aanvankelijk 
nadelige effecten van de door hemzelf 
gestarte lastercampagne te compenseren 
door het al dan niet 'Liberal '-zijn van Du
kakis tot politiek issue te verheffen. Dat 
gebeurde op een moment waarop een 
groot deel van het in politieke zaken geïn-
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teresseerde publiek nog geen voorkeur 
voor een van beide kandidaten had be
paald. Het wanhoopsoffensief van Duka
kis aan het slot van de verkiezingscam
pagne, waarin hij de stijl van campagne
voeren van Bush bekritiseerde, kon dit ef
fect niet meer teniet doen. Sterker nog, dit 
wanhoopsoffensief leverde Bush het wa
pen om Dukakis de genadeslag toe te 
brengen, onder meer met de uitspraak (op 
een persconferentie op 18 november 
1988): 'If he (Dukakis) cannot stand the 
heat, let'm go out ofthe kitchen!' 

Amerikaanse toestanden 

Een politieke lastercampagne via adver
tenties heeft in eerste instantie een nega
tief effect op de populariteit van de 'aan
valler'. Wanneer deze erin slaagt de inzet 
van zijn campagne tot politiek issue te 
'verheffen', kan de campagne sterk infor
matief werken in de richting van ten
minste dat deel van het electoraat dat in 
sterke mate politiek betrokken is en nog 
geen definitieve politieke voorkeur heeft 
ontwikkeld. Immers, dit publiek voelt 
zich, mede onder druk van de sociale om
geving, min of meer gedwongen een opi-
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Geloofwaardigheid is belangrijk. Hoe overtuigender 
het imago, hoe overtuigender de boodschap. 

nie te hebben en benut elke gelegenheid 
die media bieden om een opinie op te 
doen. De filters die 'normaal' de effectivi
teit van een negatieve advertentiecampag
ne beïnvloeden, zijn dan in veel mindere 
mate werkzaam, en men is eerder geneigd 
de inhoud van de negatieve advertenties te 
'geloven'. 
Voor Garramones betrekkelijke opti
misme over de gevolgen van negatieve po
litieke advertenties voor aangevallen ver
kiezingskandidaten lijkt echter weinig 
reden. Zodra laster of vuilspuiterij een 
plaats krijgt bovenaan op de publieke 
agenda wordt het een belangrijk politiek 
issue en wordt deze daarmee door het pu
bliek beschouwd als onafhankelijk van de 
(lasterlijke) bedoelingen van de oorspron
kelijke zender. En daardoor neigt het pu
bliek er eerder toe laster te geloven. 
Het gebruik van negatieve politieke ad
vertenties is in West-Europa minder wijd
verbreid. Hier hebben overheden nog 
steeds grote invloed op vaststelling en ver
deling van politieke zendtijd. Politieke 
advertentiecampagnes beperken zich 
meestal tot dag- en weekbladen en tot bill
boards, hoewel het medium tv ook voor 
negatieve campagnes niet wordt ge
schuwd. 
In veel Europese landen stelt de overheid 
bovendien zendtijd ter beschikking aan 
instellingen op levensbeschouwelijke ba
sis, veelal omroeporganisaties. Via het re
dactionele gedeelte van programma's van 
omroepen kunnen verwante politieke par
tijen campagne voeren. Voordeel voor de 
politieke partij is dat de autoriteit van het 
'kanaal' in de ogen van het publiek groter 
is en dat deze minder snel als 'zender' 
wordt geïdentificeerd. Dit laatste verhin
dert de kans op het boemerangeffect. 

Fiasco 

Een voorbeeld van een om deze redenen 
mislukte campagne in Nederland is de 
FNV-advertentiecampagne vlak vóór de 
vorige Kamerverkiezingen. Via de VARA 
-een verwante omroep- werd voorlichting 
gegeven over de beleidsvoornemens van 
de drie grootste partijen, CDA, VVD en 
PvdA. De klein-linkse partijen bleven 
buiten beschouwing en werden daardoor 
door de FNV al bij voorbaat gemarginali
seerd. In feite was deze campagne een ver
kapt stemadvies ten gunste van de PvdA, 
die uiteraard als 'beste' uit de vergelijking 
van sociaal-economische standpunten te 
voorschijn kwam. 
De campagne liep uit op een teleurstel-
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!ing. De FNV, zichzelf voortdurend pre
senterend als een onafhankelijke belange
norganisatie, werd in de media en door de 
andere politieke partijen gekwalificeerd 
als verlengstuk van de PvdA. Deze werd 
op haar beurt beticht van het bedrijven 
van negatieve politieke propaganda onder 
de dekmantel van een zogenaamd onaf
hankelijke instantie. De PvdA kwam uit
eindelijk stemmen tekort om de felbegeer
de coalitie met het CDA aan te gaan. Een 
interne evaluatie in de FNV leidde tot de 
slotsom nooit meer op een dergelijke wij
ze in de verkiezingen te interfereren. Dit 
voorval illustreert eens te meer dat de be
langeloosheid van de 'zender' en de auto
riteit van het kanaal voor het bereiken van 
het gewenste (electorale) effect belangrijk 
zijn. 

Wanneer massamedia losser van politieke 
of levensbeschouwelijke groeperingen ko
men te staan, bestaat de kans dat politieke 
partijen zich meer dan tot nu toe van ne
gatieve propaganda gaan bedienen. Daar
in schuilt dan het gevaar dat weinig ratio
nele argumenten de boventoon gaan 
voeren in het politieke debat. Dat wil zeg
gen: deze kunnen zélf een politiek issue 
vormen. Het effect van een dergelijke pro
pagandaoorlog op de publieke opinie 
wordt in dat geval bepaald door de propa
gandistische power van de verschillende 
kandidaten en partijen. Dit zal doorwer
ken in de verkiezingsuitslag. Gelukkig 
lijkt het heersende politieke klimaat in 
West-Europa nog niet rijp voor 'Ameri
kaanse toestanden'. 

Kees van der Veer I Fred Her• 
re bout 

Kees van der Veer, gepromoveerd op een 
proefschrift over de rol van moderne mas
samedia, is als onderzoeker onder meer 
verbonden aan de Amsterdamse Vrije 
Universiteit. Fred Herrebout is als staf
medewerker telecommunicatie werkzaam 
bij PTT-Nederland. 
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VROUWENPARTIJ 

14 

Internationale Vrouwendag 
had dit keer een nationaal 
tintie. Op de achtste maart 
van dit ia ar werd Nederland 
verriikt met een Vrouwen
partii. Behartigstervan 
vrouwenbelangen in de po
litiek. Niet links en niet 
rechts. 
Verkiezingsstunt avant-la
lettre? Voorpost van een 
nieuwe politieke cultuur? 
Radicale feministen in de 
Kamer die het 'vaderlands 
troeteldier', de manneliike 
kostwinner, te liif gaan? Lui
zen in de pels van de man
nenpartiien? Of holistische 
zwatelaars die gerug
gesteund door 'vrouweliike 
waarden' door de politiek 
zwabberen? ANNEMIEK 
RIJKEN BERG, PSP
gemeenteraadslid in 
Utrecht, heeft gemengde 
gevoelens. 
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FEMINISERING ZONDER 
POLITIEKE INHOUD 
Mijn eerste gedachte was: handig, zo'n 
Vrouwenpartij die niet links en niet rechts 
is en die het niet heeft over feminisme 
maar over 'feminisering'. Wellicht kaapt 
zo'n partij stemmen van vrouwen bij het 
CDA-idool Ruud Lubbers weg. 
Maar toch ook vervelend, want tegelijker
tijd suggereerde de Vrouwenpartij dat er 
in het geheel niets bereikt was in de poli
tiek en dat radicaal-links of Rooie Vrou
wen niets voor vrouwen zouden doen. En 
nog vervelender werd het toen het pro
gramma eindelijk uitkwam; een program
ma dat met enige goede wil tamelijk links 
genoemd kon worden, zij het met een 
hoop holle kreten. 
En warempel, het woord valt niet, maar er 
staan wel degelijk feministische eisen in: 
echte economische zelfstandigheid (1990-
maatregel met recht op een zelfstandige 
uitkering), positieve actie, drastische 
ATV, herverdeling van betaalde en onbe
taalde arbeid, kinderopvang enzovoorts. 

Ergernis 

De oprichting van de Vrouwenpartij voel
de ik als een verwijt aan radicaal-links 
(Groen Links leek in maart nog een on
haalbare wens). Radicaal-links was er niet 
in geslaagd a) als feministische partij te 
functioneren, b) voldoende macht te vor
men, c) grote groepen vrouwen aan te 
spreken en d) aansluiting te vinden bij de 
vrouwenbeweging. Deze leek zich nu zelf 
politiek te gaan organiseren. Kortom, het 
- bij links - bekende patroon van hand in 
eigen boezem.De Vrouwenpartij wilde 
echter niet links en niet rechts zijn. Femi
nistisch, maar niet links? Het schuld
gevoel maakte plaats voor ergernis. 
Tegelijkertijd is het programma van de 
Vrouwenpartij ook niet meer dan een op
telsom van wensen en verlangens uit de 
vrouwenbeweging van dit moment. In het 
Vrouwenweekblad van 8 maart 1989 stel
de Lottie Schenk, één van de oprichtsters 
van de Vrouwenpartij: 'Alles, wat vrou
wen denken en willen is ooit al eens gefor
muleerd, dat denkwerk hoeven we niet 
meer te doen. Maar het politieke handen 
en voeten en geven, dat moet nog gebeu
ren.' Afgezien van het feit dat het de vraag 
is of alles al bedacht is, is het vooral een il
lusie om te denken dat 'politiek handen en 
voeten geven' zonder denkwerk kan. Het 
ontbreken van een visie op Europa, men
senrechten, inkomensverdeling, noord
zuidverhoudingen, rol van multinationals 
en financieringskapitaal, en op de finan-
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ciering en de maatschappelijke gevolgen 
van haar eigen plannen maakt het pro
gramma tot een naïef en vrijblijvend ver
haal. De Vrouwenpartij koestert de vreem
de illusie dat emancipatie, milieubehoud 
en ontwapening gerealiseerd kunnen wor
den zonder iets te doen aan de heersende 
krachtsverhoudingen. 

Schrik te pakken 

Volgens een telefonische enquête van bu
reau Inter/View in de week na 8 maart had 
de Vrouwenpartij 17 zetels kunnen krij
gen, als er op dat moment verkiezingen 
waren gehouden. De simpele vraag 'kent 
u de vrouwenpartij en zou u er op stem
men' is natuurlijk een methodologisch 
volstrekt onverantwoorde manier van pei
len, maar kennelijk was het behoorlijk 
schrikken voor sommige politici. 
Volgens de NRC van 17 april jl. stelden 
veel kamervrouwen tot hun genoegen vast 
dat de heren-collegae hier en daar druk 
doende waren vrouwen hoger op de 
kieslijst te plaatsen en de emancipatie
punten in het programma wat aan te 
scherpen. De kamervrouwen zelf prezen 
als poeslieve petemoeien de pasgeborene: 
'ik wens ze alle succes' (Jabaaij, PvdA), 
'enig' (Van Es, toen nog PSP) en 'welkom' 
(Rempt, VVD). Een horzel voor de grote 
partijen! Een luis in de pels! De executri
ces testamentaires van Joke Smit! 
Maar ook kritiek op het niet-links-niet
rechts-credo: 'ik vraag wel even: zusters, 
zijn jullie nu links of rechts' (Jabaaij) en 
'laat de Vrouwenpartij er voor uitkomen 
dat ze links is' (Van Es). Radicaal-links 
was met name minder blij uit angst voor 
verdere versplintering: 'voor de politieke 
vertaling van veel vrouweneisen moeten 
we het toch voornamelijk van links heb
ben. ( ... ) Haar programma zal dus niet 
veel afwijken van dat van linkse partijen 
als CPN, PSP en PPR. Het linkse electo
raat wordt dus eenvoudig in nog meer 
partjes opgedeeld', zei !na Brouwer in het 
Vrouwenweekblad. Ria Beekers in het
zelfde artikel: 'Een vrouwenpartij, die 
geen kleur bekent kan niet.( ... ) Het is of 
kleur bekennen, of aan onderlinge ver
deeldheid bezwijken. En met het laatste 
bewijs je de belangen van vrouwen geen 
dienst.' En de vrouwen in het land? 
Stroomden zij toe? Eigenlijk niet, want 
vierhonderd leden in een paar maanden 
voor een nieuwe partij is niet veel. De 
meesten daarvan waren trouwens afgeko
men op de programma-advertentie in de 
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Volkskrant, de beruchte eenvrouwsactie 
van Hieke Snijders-Borst, die na veel ge
krakeel ook weer van het toneel verdween. 

Dunne wanden 

Bij alle gekrakeel over de totstandkoming 
van het programma van de Vrouwenpartij 
was er weinig aandacht voor de inhoud. 
Natuurlijk is het spannender om te schrij
ven en te lezen over die bizarre, rijke, ge
leerde dame, die op de stoep brieven aan 
haar ex-partijgenotes uitdeelt. In de zaal 
waar de Vrouwenpartij zich boog over 
haar programma werden geen heren toe
gelaten, maar zij konden door de dunne 
wanden heen alle emoties horen en de fo
tografen kregen de kans de amechtige 
hoofden van de kandidates en de op
gestroopte mouwen van Nel Roggeband
Baay vast te leggen. Toch is een program
ma het enig houvast, wil je de daden van 
een partij toetsen en beoordelen. Aan de 
andere kant stemmen de meeste mensen 
niet zozeer op een programma, maar op 
personalities, de beelden, die ze van de lei
ders en kandidaten van partijen hebben. 
Dat deugt natuurlijk niet, maar het gaat 
wél zo. 
De Vrouwenpartij heeft in die beeldvor
ming slecht gescoord. Wie zit te wachten 
op een horde middelbare, bekvechtende, 
emotionele, provinciale tantes, die zich 
vooral op hun gezonde huisvrouwen
verstand beroepen? Waar zijn de bekende 
en ervaren vrouwen uit de vrouwenbewe
ging? Waar komen de vrouwen uit de 
Vrouwenpartij eigenlijk vandaan? Moe
ten deze goed bedoelende, maar incompe
tente dames de belangen van vrouwen be
hartigen? 
Dat een partij -een andere dan die waar
van je zelf lid bent - het slecht doet in de 
slag om de imago's, geeft meestal een 
soort leedvermaak. Maar in het geval van 
de Vrouwenpartij gebeurt er nog iets an
ders: er worden associaties gelegd tussen 
feministische eisen, emotioneel geblaat 
en politieke incompetentie. En dat zijn as
sociaties die de zaak van vrouwen geen 
goed doen. 

Vrouwen als betere mensen 

Terug naar het programma. De punten 
over individualisering en emancipatiebe
leid wijken in feite niet zo veel af van de 
programma's van Groen Links, PvdA of 
D66. Wat de Vrouwenpartij wél als enige 
heeft, is het streven naar de eigen overbo
digheid. In het beleidsprogramma De 
Vrouwenpartij wil heet het: 'Wanneer het 
eenmaal zover is dat vrouwen volledig en 
gelijkwaardig deelnemen aan alle aspec
ten van het maatschappelijk leven, en 
wanneer de heersende waarden zo veran-
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deren dat ook de mannen streven naar een 
zorgzame, vredelievende, tolerante maat
schappij, wordt de Vrouwenpartij over
bodig.' De suggestie is duidelijk: vrouwen 
zijn op dit moment zorgzaam, vredelie
vend en tolerant; mannen niet. En: 'Femi
nisering houdt in, een structurele ver
andering van onze maatschappij. De 
huidige normen en waarden moeten wor
den afgestemd op de opvattingen die 
vrouwen hebben.' Het verkiezingspro
gramma Vrouwen kiezen voor zichzelfbe
vat vergelijkbare bewoordingen. 
Oftewel, de vrouw als 'betere mens'. Eng 
hoor. Bovendien moet er ernstig getwij
feld worden aan de goedheid van het 
vrouwelijk geslacht: 
1. Is zorgzaamheid een fundamentele 
eigenschap van vrouwen? Of is zij opge
legd in de socialisatie waar een en ander 
zich manifesteert als 'vrijwillige keuze'? 
Hoe voorkom je dat vrouwen verant
woordelijk blijven voor het zorgen? Door 
ze er voor te laten zorgen, dat mannen 
meer gaan zorgen? 
2. Vrouwen zijn minder gewelddadig en 
meer geneigd tot overleg. Is die 'vredelie
vendheid' nu een eigenschap of een over
levingsstrategie? Bovendien is ook nog 
steeds niet bewezen, dat vrouwen paci
fistischer zijn dan mannen. De rol van 
vrouwen bij de opkomst van het fascisme 
was in ieder geval niet onverdeeld die van 
de oppositie! 
3. Tolerantie is natuurlijk ook een hele 
mooie eigenschap, maar niet speciaal aan 
vrouwen voorbehouden, zo lijkt het. 

Nieuwe politieke cultuur? 

Betwijfeld moet worden of de- overigens 
ook door mij gewenste- evenredige verte
genwoordiging op alle niveau's wel zulke 
ingrijpende gevolgen zal hebben, als 
slechts de vrouwelijke eigenschappen in
gezet worden, zonder een politieke in
houd. Wat betreft het vertonen van eigen
schappen kunnen vrouwen in het open
bare leven, ook in de politiek, immers 
slechts twee dingen doen: het nabootsen 
van het mannelijke dominante gedrag, of 
het vertonen van traditioneel, vrouwelijk 
gedrag. Wie daar onderuit wil, zal met 
een nieuwe politieke inhoud op de prop
pen moeten komen. 
Bovendien: waar het gaat om de politieke 
cultuur in Nederland is het grootste pro
bleem niet zozeer de mannelijke domi
nantie, maar de zelfvoldane kneuterige 
achterkamermentaliteit. In gezelligheid 
gedijt geen strijdbaarheid, de politiek is 
een arena, en daar moet je tot je tanden 
gewapend aantreden! De Vrouwenpartij 
is dus bovendien veel te braaf. (Wat dat 
betreft is het jammer dat niet-brave Borst 
weg is ... ) 
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Inmiddels is de Vrouwenpartij vrijwel ge
heel uit de verkiezingspeilingen verdwe
nen. Déze Vrouwenpartij is óf tien jaar te 
laat, óf door de verkeerde vrouwen, óf in 
het verkeerde land opgericht. Blijft staan 
dat Groen Links zich voor veel wensen uit 
de vrouwenbeweging moet gaan inzetten, 
en dan met name voor de positie van 
oudere vrouwen. De verdienste van de 
Vrouwenpartij is dat ze aandacht vraagt 
voor de dubbele belasting van oudere al
leenstaande vrouwen, met hun zorgplicht 
naast werk, lage inkomens en/of pensi
oenvoorzieningen. Een andere verdienste 
is de hernieuwde belangstelling voor 
vrouwenbelangen en voor de verschillen 
tussen vrouwen, ondanks de door haar
zelf veronderstelde overeenkomsten op 
het niveau van de eigenschappen. Mis
schien is de oprichting van de Vrouwen
partij een nawee van de tweede feministi
sche golf, een inhaalslag van oudere 
vrouwen van buiten de randstad, die zich 
niet vertegenwoordigd voelen door de 
vrouwen in de linkse partijen, en ook wel 
weten dat de rechtse partijen hun belan
gen niet behartigen. 

Annemiek Riikenberg 

Annemiek Rijkenberg is PSP-raadslid in 
Utrecht 
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IGEVLAM 

Voor mezelf begint het verhaal over 
linkse campagnes op zondagochtend. 

s Artis, de Plantage Middenlaan, 
e grens tussen de jaren vijftig en 

Zondagochtend stond gelijk aan 
een vale zon, stille straten, 
. Wandelend aan de hand 

richting Waterlooplein, 
witte katholieke kerk. 

ral de pauwen. 
Schouwburg, 

ogen 
van mijn leven getuige van een 
zingscampagne. Strak geleid, 
gevoerd, 'van nature', met inzet 
krachten, met maximaal p 
Vanuit levensnoodzaak, collectief 
voeld. 'Duidelijkheid', daar ging 
~· 'PSP-restanten' waren niet dui 
liJk, maar verdacht. Een 'derde weg' 
stond niet. 

Ook jaren later was het 
delijk'. Want in de stude 
kon men als AS VA-activist 
lijfblad Poorter col 
Waarheid. Op 
vielen verschil 
ganisch 
toa 



~GROEN 
~~LINKS 

Een moderne, profes
sionele campagne gaat 
tevoren de waarde en 
de presentatie van het 
te verkopen produkt 
na. Neem biivoorbeeld 
doperwties. Een cam
pagnebureau inventa
riseert de beeldvor
ming van doperwties 
bi i het publiek, bi i de 
doelgroepen. 
Wat ziin de sterke kan
ten, de zwakke kan
ten? Sterk: ze ziin 
groen. Zwak: dat u er 
de groenten van moet 
hebben, want in de 
HAK-pot smaken ze 
minder. Maar toch is er 
een mUioenenpubliek 
voor de potten, want ie 
werkt overdag en wilt 
toch om viif over zes 
het eten op tafel heb
ben. Behoeften, effi
ciency, kwaliteit. Knel
lende vragen voor een 
iuiste setting van de 
campagne. Ook voor 
Groen Links. Zoals de 
afgelopen maand 
bleek bi i ook haar dans 
om de kiezersgunst. 
Reclame- en ver
koopstrategie: hoe 
'pak' ie de kiezer? 
Jouw klant, immers. 
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ANATOMIE VAN 
EEN CAMPAGNE 
Campagne-coördinator Wim de Boer zei, 
tussen de rails van Roodeschool naar 
Groenlo, monter: 'Ja, dát is onze rode 
draad in de weken voor 6 september: zelf
bewust, offensief en optimistisch.' Zo 
pakt Groen Links de kiezer. Weg met die 
zure gezichten en die sombere ideologi
sche principes. Links werd weer leuk. De 
media deden er het hunne mee. 
Tja, dat duidt dus op een tweede reclame
strategische vraag: langs welke kanalen 
pak je de kiezer? De keuze voor een be
paald kanaal impliceert ook een effect, 
afkomstig van dat kanaal zélf. Transmis
sie is nooit risicoloos. Storing op de lijn! 
Zo kan een krant of omroep je cynisch de 
grond inboren, ook al ben je nu 'leuk 
links'. De CPN-communisten hadden van 
oudsher een probaat jmiddel om dergelij
ke storing te vermijden: het eigen dag
blad, waarin de 'werkelijkheid' viel te le
zen, vuil van buitenaf ('de burgerlijke 
pers') afschermend. 
De 'megafoon' van Groen Links bestaat 
vooral uit mooi drukwerk, ludieke actie 
en (een appèl op) serieus debat. Wim de 
Boer schrijft het woord campagne zó: 
kampanje. De media waren niet echt 
lastig, vooral niet omdat Groen Links 
echt 'nieuws' veroorzaakte de afgelopen 
maanden. Da's ook reclame. Congressen 
die akkoord gingen, een aangeslagen 
PvdA, allemaal nieuws, gratis reclame. 

Immens verschil 

Tussen bescheidenheid en grootspraak. 
Goede publiciteit lijkt voor Groen Links 
vooral ook het vinden van 'evenwicht' tus
sen die twee. Een kwestie van aanvoelen. 
Daar hadden sommige bloedgroepen in 
het verleden nogal eens moeite mee. Maar 
lna Brouwer zei nu tussen de genoemde 
rails: 'Wat me in korte tijd al opvalt, is de 
grote professionaliteit. Als je deze cam
pagne vergelijkt met die van de CPN uit 
het verleden is er een immens verschil. Na
tuurlijk was er toen ook kennis van zaken, 
maar nu is deze gebundeld. Ik moet zeg
gen dat dat het plezier bij mij om mee te 
doen vergroot.' Zelfs de CPN lacht mee in 
'leuk links'. Doperwtjes! 
Dat evenwicht tussen bescheidenheid en 
grootspraak is in een campagneplan gere
geld: een dikke stapel papier dat al ruim 
voordat de Groen Linkse trein startte, 
klaar lag op het kantoor aan de Amster
damse Nieuwe LooiersstraaL Campagne-
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coördinator Wim de Boer is er de produ
cent van en leek al vlak na het schrijven 
met de uitvoering begonnen te zijn. Met 
recht kan men spreken van een politieke 
campagne nieuwe-stijl. De verschillende 
partijculturen annex actiewijzen zijn er in 
terug te vinden. Niet geforceerd bijeen ge
harkt, maar harmonieus naast elkaar. 
Zijn we hier echt getuige van geslaagde 
kruisbestuiving tussen historische partij
culturen, in dit 'ecologische midden'? 

Architectenarbeid 

Wim de Boer werd al bijna toch een beetje 
slachtoffer van de media, nog voordat hij 
het campagneplan afhad. De' Steenkamp 
van links' werd-ie. Geen journalistengrap 
trouwens, maar een vondst van zijn eigen 
partijgenoot 'Basje' de Gaay Fortman, 
PPR-kabouter van het eerste uur. Die 
bliksemsnel na het bereikte pact de media 
wist te vinden en verklaarde hoe één per
soon 'met gezag, creativiteit en doorzet
tingsvermogen' nodig was, die, net als 
Piet Steenkamp bij de constructie van het 
CDA al ruim een decennium geleden, 'de 
bestaande linkse partijen op een nieuwe 
noemer kon verenigen. De Piet Steen
kamp van Groen Links heet Wim de 
Boer.' .Hoewel 'natuurlijk ook de andere 
rollen goed zijn gespeeld was hij de onver
biddelijke samensmeder die consequent 
de druk op de ketel hield.' (Volkskrant, 31 
mei jongstleden). Dergelijke typeringen 
leiden snel een eigen leven, het rondzin
gende effect van de media. Diverse malen 
moest De Boer zijn architectenarbeid re
lativeren. Natuurlijk had hij er veel werk 
aan gehad, maar zonder de anderen was 
dit verbond er nooit gekomen ... 'Make
laar in relaties', riep De Volkskrant ver
volgens (Het Vervolg, 3 juni jongstleden). 
Rondzingende media-effecten zijn hard
nekkig. 
'Nee', verzucht Wim de Boer als we hem 
vragen of hij 'het' toch niet een klein beet
je is. 'Dat zijn geen goede typeringen. Het 
hele gebeuren is collectief. De publiciteit 
mikt altijd op de personen, op snelle type
ringen. Niet correct. Maar zo werken de 
media meestal.' 

Hollands ondernemerschap 

Op het campagnebureau praten we wat 
rustiger, dacht ik. 'Er gaat veel gesjouwd 
worden', zegt hij. En meteen staat er een 
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jongen aan te bellen. Voor zeven dozen 
folders. De Boer: 'Ik zie hier maar één 
doos staan. En die mag je van mij hele
maal meenemen.' 
Wim de Boer (51) was PPR-voorzitter van 
1981 tot 1985 en leidde diverse PPR
verkiezingscampagnes. Eerder, tussen 
1974 en 1982, zat hij voor Progressief 
Sneek in de gemeenteraad. Maar de coör
dinatie van deze campagne kwam niet 
slechts in De Boers handen terecht als ge
volg van diens politieke verdiensten. Want 
naast zijn actieve politieke leven runt hij 
een 'servicebureau voor publiciteit, finan
ciën en organisatie'. Een eenmansbedrijf
je, luisterend naar de naam Project '90. 
Wim de Boer: 'Groen Links huurt mij 
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formeei in, kun je zeggen. Dat zij dat 
doet, staat natuurlijk niet los van mijn 
politieke activiteiten, da's duidelijk. 
Maar je kunt mij bijvoorbeeld ook bestel
len voor een zakelijk tochtje op het water. 
Een jaar geleden kocht ik een schip, een 
zeewaardige kotter, waarop ik woon. Dus 
stel dat jij eens rustig wilt vergaderen, dan 
vaar ik je ergens heen. De natuur in, waar 
jullie je vergaderlusten dan kunnen bot
vieren. Recreatief vergaderen heet dat. 
Alleen, niet met meer dan tien personen 
tegelijk alsjeblieft. Ik was bezig met een 
folder daarover, maar dat stel ik nu maar 
even uit. Zeker omdat ik na deze campag
ne nog even voor Pampus lig, schat ik zo.' 
Wim de Boer kent het Hollandse water en 
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het Hollandse ondernemerschap even 
goed als de Hollandse linkse politiek. Hij 
runde twee decennia lang een zeil
school/watersportcentrum in Sneek. Net 
als het ondernemerschap vereist zijn cam
pagneleiderschap nu van hem volledige 
inzetbaarheid. No nonsense in groene 
recreatie-verpakking, dat is de geest die 
elke pagina van zijn lijvige campagneplan 
ademt. 

Sterkte-zwakte-verdeling 

- Zelfbewust, offensief, optimistisch. 
Leitmotiv: je nietlaten leiden door het 
haalbare, maar door wat je nodig vindt. 
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- Wat voor gevolgen heeft dat voor de 
tradities van de afzonderlijke bloedgroe
pen in de Groen Linkse trein? 
Wim de Boer: 'Het gaat steeds om de 
combinatie van groene en sociale politiek, 
dat is de uitdaging. Voortdurend de fictie 
aan de orde stellen als zouden effectieve 
milieumaatregelen eerst economische 
groei vereisen. Want dat is dus grote on
zin. Slagen wij erin onze sterke kanten in 
deze campagne in te zetten? En de oude, 
verkalkte sentimenten te laten verdwij
nen? Dáár moet je naar toewerken.' 

- Ziejedatlukken? 
Wim de Boer: 'Nou, in de campagnecom
missie zijn we het steeds wonderwel met 
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elkaar eens! Met een manier van werken 
die mij wel ligt. Ik heb er steeds weer zin 
in.' 

- Sterke en zwakke kanten. Kun je per 
partij een sterkte-zwakte-verdeling op
maken, zoals in de reclamewereld gebrui
kelijk is? 
Wim de Boer: 'De PPR is sterk in haar 
creativiteit en non-conformisme. Ze weet 
daarvan ook alert gebruik te maken. Kijk 
bijvoorbeeld naar die trein van Roode
school naar Groenlo, oorspronkelijk een 
idee uit de PPR-keuken. Zwakte bij de 
PPR is dat alles een beetje vluchtig wordt. 
( ... ? 'Nee, daar laat ik het even bij.') Sterk 
bij de PSP is haar accent op politieke in
houd, met een zekere principiële rechtlij
nigheid. Zwak is haar doordrammerij, 
waar het binnen de kortste keren op uit
draait. Bijvoorbeeld, als er maar bepaal
de zinnen in een tekst staan, dan vinden ze 
het vaak best. Die neiging. De sterkte van 
de CPN vind ik haar strijdbaarheid, dat 
dóórgaan. Zwak: haar verregaande, dro
ge cliché-manier om standpunten onder 
woorden te brengen. Laten we ervoor zor
gen de sterke kanten er in de campagne uit 
te laten komen. Creatief met linkse princi
pes omgaan.' 

- Zo verkóópt Groen Links zich aan de 
kiezers? 
Wim de Boer: 'Ja, door op te pakken wat 
bij hen leeft. En dat goed weten te ver
woorden. Het gaat om de verhouding tus
sen idealen en aansluiten bij maatschap
pelijke problemen. Ik heb geen behoefte 
aan gesloten wereldbeelden of breedvoe
rige blauwdrukken, maar wel aan zekere 
grondlijnen. Zelf was ik nauw betrokken 
bij het schrijven van de inleiding van het 
verkiezingsprogram. Nou, in die tekst 
herken ik me wel! Het is een soort synthe
se van uiteenlopende benaderingen.' 

Leuk kleurtie 

- Opvallend aan de campagne-opzet is 
de expliciete nadruk op vorm en presenta
tie van het produkt Groen Links? 
Wim de Boer: 'Ja, heel bewust. Maar niet 
ten koste van de inhoud. Het één versterkt 
het ander. Zorg en aandacht voor de wijze 
van presenteren, ook dáár tijd in steken. 
Dat werd in het verleden nogal eens verge
ten. Je komt gewoon niet over wanneer je 
drukwerk er belabberd uitziet. Wij deden 
geen enkele concessie aan de kwaliteit van 
ons drukwerk. Het materiaal is nu dus an
ders. Beter met permissie. Kijk naar ons 
affiche, net van de pers. De keuze was niet 
makkelijk. Duidelijk herkenbaar zijn de 
emancipatiedriehoek, het anti-atoom
bomteken en, zo je wilt, een zonnetje. Ik 
vind ook de manier om de partijnamen 
erin te brengen een aardige oplossing.' 
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- Had ze weggelaten. 
Wim de Boer: 'Nee, dat kon niet. Het con
tract tussen PPR, PSP, CPN en EVP ver
plichtte ons hun namen in het logo te ver
melden. En kijk eens hier, naar deze 
kandidatenfolder. Die is toch mooi, niet
waar? Verder leggen we de nadruk op goe
de contacten met de media.' 

- Toon, stijl en inhoud. Hoe werden die 
op elkaar afgestemd? 
Wim de Boer: 'Via de campagne-struc
tuur. De campagnecommissie neemt de 
beslissingen. Ik verantwoord me daar, als 
coördinator. En ik sta in dagelijks contact 
met de topkandidaten. En met de eerste 
veertien houden we gespreks- en video
trainingen.' 

- Rollenspel, flap-overs? 
Wim de Boer: 'Nee, interviews leren afge
ven, het woord voeren, jezelf presenteren. 
We bestoken elkaar met allerlei lastige 
vragen. Ook heel nuttig om elkaar beter te 
leren kennen. Nog vóór de treinreis waren 
er al honderdtachtig spreekbeurten vast
gelegd.' 

Reebruine ogen 

- Stelling. De kiezer heeft eigenlijk hele
maal geen groene of linkse campagne no
dig voor 6 september. Want elke avond 
ziet die op het Journaal een vuilnisbelt, 
een gijschip of een dioxine-koe langs ko
men. Het NOS-Journaal voert jullie cam
pagne. Waarom dan nog folderen in het 
winkelcentrum, affiches plakken of langs 
de deuren sjokken? 
Wim de Boer: 'Nee, ik denk helemaal niet 
dat dat zo werkt. De kiezers trappen niet 
in het woord 'groen' op zich. Ze letten wel 
degelijk op wat je te vertellen hebt. Ze let
ten wel degelijk ook op verkiezingspro
gramma's. Ze zijn niet gek, ze gaan heus 
niet alleen af op het leuke kleurtje in onze 
naam.' 

- Het mode-effect van het 'milieu-item' 
werkt dus niet automatisch? 
- Wim de Boer: 'Nee, maar het milieu is 
ook niet zomaar een modeverschijnsel. 
Het gaat steeds slechter. Tachtig procent 
van onze bossen gaat kapot, zelfs als het 
Milieu Beleidsplan voor de volle honderd 
procent wordt uitgevoerd. Dan gaat toch 
tachtig procent van onze bossen kapot.. . .' 
(stilte). 

De relatie tussen klinkklare, wezenlijke 
maatschappelijke problemen en politiek 
stemgedrag, blijkt altijd zeer diffuus. 
Niet alleen rond 'milieu', maar ook over
duidelijk rond de kruisraketten bij de vo
rige verkiezingen. Een ruime meerderheid 
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van de bevolking was tegen plaatsing. 
Stem dus op een partij die daar ook tegen 
is, zo riep de vredesbeweging nog daags 
voor die verkiezingen, in een massale 
menselijke ketting rond de hekken van 
Woensdrecht. Wat gebeurde? Winst voor 
het CDA, verlies voor links. Hetzelfde zag 
men eerst rond kernenergie. Een meerder
heid van de bevolking was tegen, onthulde 
de uitslag van de Brede Maatschappelijke 
discussie. Maar een betekenisvolle ver
schuiving in het stemgedrag, ho maar. 
'Een stem op Ria Beekers = een stem op 
Ruud Lubbers.' Des te meer werk aan de 
winkel voor Groen Links dus, verklaarde 
Paul Rosenmöller daags na de treinreis 
opgetogen voor de VARA-tv. Laten we 
een linkse meerderheid nastreven, zei hij. 
Reebruine ogen keken al even de kijker 
aan. Dat de PvdA dan eerst de grootste 
partij moet worden? Toen zij de grootste 
wás, gingen CDA en VVD toch ook ge
woon zonder haar in zee? Nee, laten we 
maar snel een debat gaan houden, tussen 
Groen Links en PvdA. Wanneer? Nou, 
volgende week zondag, hier in deze stu
dio! Een mooi slot voor een actualiteiten
rubriek, een krachtig optreden van Paul 
Rosenmöller. Wim Kok zei daags erna: 
'Ik zie mevrouw Beekers de komende we
ken natuurlijk regelmatig met de andere 
lijsttrekkers, maar als men prijs stelt op 
een apart debat, dan ga ik dat niet uit de 
weg. Dan zeg ik daar geen nee tegen.' 

Groen raffinement 

Enkel dagen na het verschijnen van dit 
nummer van DE HELLING zullen we het 
weten. Zal er iets doorbroken zijn van de 
'dionysische spraakverwarring' tussen 
sociaal-democratie en links? Komen ze 
losser of ietsje dichter bij elkaar te staan? 
De verkiezingsresultaten vanaf 1971 laten 
zien dat de winst voor de PvdA steeds ten 
koste van 'klein-links' ging, en andersom. 
Het milieu-issue zal gedekt moeten wor
den door een intelligente 'milieupolitieke' 
benadering die breekt met traditionele 
links-rechts-dichotomieën. Alleen door 
een met raffinement gevoerde strategie 
kan het volle rendement uit een groene 
campagne gehaald worden. 
'Groen Links komt, met imperialisme. Of 
zijn die termen soms eraan!', staat ge
schreven tussen de rails van het speciale 
NS-affiche (te koop voor f 25,- in spe
ciale koker). Maar hoe krijg je, naast de 
eigen dertig kamerkandidaten, het dage
lijks forensenleger uit de auto de trein in? 
Dat is, behalve een campagne-technische, 
ook een milieupolitieke vraag. Nieuwe 
ideeën zijn dus vereist. En een intern poli
tiek debat, want dat lijkt tot nu vooral in 
de milieuorganisaties maar niet in PPR, 
PSP, CPN en EVP gevoerd te worden. 
Het belang van nieuwe ideeën, intellectu-
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eel denkwerk, is inmiddels in Groen Link
se kringen algemeen onderkend. Vroeger 
gebeurde dat onder de vlag 'linkse theo
rievorming', 'historisch materialisme', 
'intellectuele geschiedschrijving', 'SUN', 
ga maar door. Tegenwoordig absoluut im
populair. Alle ex-studentenactivisten zijn 
allang en breed afgestudeerd. 
Om effectief milieupolitiek te kunnen be
drijven, is nieuw en punctueel denkwerk 
nodig. Er is geen hedendaagse 'Kar! 
Marx' meer die ons haarfijn uit de doeken 
doet hoe de maatschappelijke produktie 
vandaag de dag is georganiseerd. Marx 
had reeds in de gaten dat bepaalde pro
duktievormen schadelijke milieugevolgen 
hadden. Een vroeg inzicht, voor de negen
tiende eeuw. Marx was ijverig, bestudeer
de verslagen van bodemchemici. Vandaag 
heeft milieuvervuiling nog alles te maken 
met de organisatie van de produktie, met 
de economie van het menselijk bestaan, 
met imperialisme, met machtsverhoudin
gen. Of zijn die termen soms 'verouderd'? 
1 a, wie durft dat te beweren? 

Volcontinu 

Milieupolitiek vergt natuurlijk veel méér 
dan de poging een groen gat in de kie
zersmarkt op te vullen, langs een NS
baanvak. Dat vindt ook Siem van der 
Helm, bloedgroep-CPN en voorzitter van 
de campagnecommissie: 'Het spannende 
element van Groen Links vind ik juist om 
het milieu te combineren met het sociale 
aspect. Professor Pen schreef bijvoor
beeld in Het Parool dat zoiets onmogelijk 
is. Nou, dan moeten wij aantonen dat dat 
wél kan.' 
Siem van der Helm werd via het bedrij
venwerk bij Gist-Brocades in Delft in 173 
CPN-lid. Dat bedrijvenwerk kwam hem 
op een hondsroyement te staan. Arie 
Groenevelt knikkerde hem de industrie
bond uit, tijdens de kwestie rond de invoe
ring van een volcontinue vijfploegen
dienst in de chemie. 'Ik ging in beroep bij 
de bondsraad, die toen een hele vergade
ring over mij hield!' 

- Vraag. Zou het niet typisch iets voor de 
CPN wezen om - óók in deze campagne
een verband aan te geven tussen - bijvoor
beeld - milieu- en sociale problematiek? 
Dat zou een 'communistische inbreng' 
kunnen heten. Leent de huidige campag
ne-opzet zich voor dit soort inbreng? Of is 
de CPN nu louter een bloedeloze bloed
groep van Groen Links? 
Van der Helm: 'Nee, wij nemen onze cul
tuur mee, hebben een eigen inbreng. Net 
als de anderen. Dat werkt heel goed. Ook 
in de campagne zie je de culturen bijeen 
komen. Typisch CPN is bijvoorbeeld de 
slotmanifestatie in het Oosterpark., die 
wij voor onze rekening nemen. De start 
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met die afgehuurde trein was echt iets van 
de PPR.' 

Nasi•schiiven 

Het campagnemateriaal was al door het 
land wegbesteld, nog voordat Siem van 
der Helm en zijn campagne-kameraden 
het van de persen zagen rollen. 'Dat is heel 
erg leuk om te zien.' Het materiaal-depot 
aan de Hoogte Kadijk, gevestigd in het 
landelijk CPN-kantoor, zat op zaterdag 
12 augustus in de trein. Het donkere 
goederen-compartiment was gevuld met 
stapels Groen Linkse propaganda en rook 
naar zweet. Hier werd gewerkt, terwijl 
men in de andere coupé's keuvelde, lijst
kandidaten onder elkaar, onder journa
listen, onder snorrende camera's. Ina liet 
zich op Hoog Catharijne zelfs fotografe
ren met een blank jongetje aan haar ene 
en een zwart jongetje aan haar andere zij
de! Peter Lankhorst zat ook al tussen de 
kindertjes. Ria Beekers riep op de mobiele 
groene zeepkist dat we de saaiheid 
moesten doorbreken. Ze had een verkeer
de jas aan. En haar publiek trok kroketten 
en nasi-schijven uit de muur. Omdat er te 
weinig spandoeken en sandwichborden 
waren, bleef het NS-publiek even bij 
Groen Links luisteren. Niet voor niks, 
want er waren leuke blaasmuzikanten bij, 
luisterend naar de naam 'Houd je muil!' 
'Omdat links leuk kan zijn' werd het ge
zellig in de trein, richting volgend station. 
Maar omdat veel stations gewoon par
keerplaatsen zijn in plaats van stadscen
tra, preekte het groene bezoek nogal eens 
voor eigen parochie, voor lege blikmon
sters eigenlijk. De trein denderde weer 
door. De trein werd steeds gezelliger. De 
trein werd een groen-links trefcentrum. 
De trein werd een rijdend media-effect. 

Behalve het goederencompartiment. Daar 
werd gewerkt. Stapels foldermateriaal, 
buttons·, geld, transpiratievocht. Dáár 
droeg men de Groen Linkse t-shirts. Kom 
op, de groene zeepkist uitladen. Deksel 
open, materialen erin, deksel weer dicht, 
en Rosenmöller erop. Het goederencom
partiment was actie, strijd. Jonge jonge
ren. En de hele dag geen enkel exemplaar 
van De Waarheid gezien! Elke krochtige 
hoek van het goederencompartiment er 
nog op nagezocht. Het kon zonder. De 
Groen Linkse campagne was inderdaad 
een kruisbestuiving van culturen. 

Reinout Koperdraal 

Reinout Koperdraal is politicoloog en 
freelancejournalist 
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Weet u wat het betekent 
iemand groen op het liJf te 
vallen? Een groene bui te 
hebben? (Zin om te vri]en, 
volgens Van Dale.) Aan 
iemands groene zijde te lo
pen? Wie of wat 1s een 
groenkauwer, een groen
pootruiter, een groenwer
ker, een groenvrouw? 
Voldoende op de hoogte 
van de anti-turbotaal van 
de ]aren negentig? Ver
meuw uw woordenschat, 
want er komen andere tij
den. Het decennium van 
het meest agressieve so
ciale, beter gezegd asocia
le, darwinisme van de 
twintigste eeuw (als mini
mumlijder je nieren mo
gen verkopen om uit de 
schulden te raken), het de
cenmum van Thatcher en 
Lubbers, van groen praten 
en vervuilend handelen, 
van privatiseren, van grijp
graaiend rechts; dát de
cennium is in zi]n laatste 
maanden. 
Groen praten maar vervui
lend handelen. Je ziet het 
overal om je heen. Groene 
wasmiddelen, groene olie
maatschappijen, groene 
chemie. De groene marke
ting wordt hét imago van 
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Shell, BP, Renault, Duphar, 
Sandoz, Philips, Persil, 
voor de komende ]aren. 
Produkten met veron
dersteld verminderde 
schadeliJkheid voor het 
milieu worden ineens aan
geprezen als de redding 
van onze planeet Bestaat 
die reclame-code
commissie eigenlijk nog 
weJ? 'Groen kapitalisme', 
noemde Rob Sijmons van 
Vrij Nederland dat on
langs. Je zou er op slag zo
wel groen en geel als knal
rood van worden. 
Is er iets op tegen dat grote 
concerns een concurren
tieslag beginnen om het 
nieuwste gat in de markt: 
milieuvriendelijker pro
dukten? Zeker niet Het 
markeert een omslag in 
het denken binnen die be
drijven en dat is een 
gunstig teken. Maar met 
lapmiddelen, met een 
groene face-lift, is de mi
lieu vernietiging niet tot 
stilstand te brengen. Mi
lieuvriendeliJker produce
ren vraagt een diepgaan
de reconstructie van 
produktieprocessen, ver
eist diepte-investeringen 
van omv2ngri]k kaliber. Er 
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is niet zoveel economisch 
inzicht voor nodig om in te 
zien dat dit ten koste van 
de winstmarges zal gaan. 
En de ondernemer die op 
grond daarvan plotsklaps 
de lust-tot-ondernemen 
verliest, die moet middels 
actie en de wet in de hand 
dan maar vervangen wor
dendooreenn~uw~pe 

ondernemer met verant
woorder lustpatronen. 
Weimg wijst er op dit mo
ment op dat de private, ge
privatiseerde ofte privati
seren ondernemingen uit 
zichzelftot dergeliJke re
constructies bereid ziJn. 
IntegendeeL Het Groene 
Kapitalisme is toch voorna
meliJk op zoek naar nieu
we markten en de winst is 
hen straatlengten heiliger 
dan het milieu. Als een
dagsaandeelhouder van 
Shell op ll mei van dit jaar 
aanwezig, kon ik na het mi
lieudebat (volgend op het 
Zuid-Afrika-debat, jammer 
eigenliJk dat de meeste 
activisten toen de zaal al 
verlaten hadden) geen an
dere conclusie trekken. 
Het milieu, de giftranspor
ten naar de Derde We
reld, de schuldenlasten 
van Afrika, Azië en Latijns
Amerika, de chronische 
ondervoeding en perio
dieke honger op onze pla
neet, de wereldhandel, de 
praktiJken van IMF en We
reldbank, de groeiende 
klooftussen arm en rijk, de 
asociale economie: dit al
les vereist andermaal een 
bestorming van het Bastil
le der RiJken, een radicale 
omvorming van economi
sche systemen, een demo
cratisering van macht, 
kennis en bezit Anders 
ondernemen, laten we het 
zo maar noemen. 

TonRegtien 

Ton Regtien is publicist 
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Marcus Bakker was iaren• 
lang hét gezicht van de 
CPN. Tegenwoordig be· 
weegt hii zich niet meer 
aan de frontlinie, maar in· 
vloed in ziin partii heeft hii 
nog wel. DE HELLING· 
redactie vroeg hem ziin 
opinie over Groen Links op 
papier te zetten. Een be· 
schouwing met een verras• 
sende ontknoping. 

DE 
WEG 
De dag prijzen voor het avond is, in dit ge
val verkiezingsavond, is nooit verstandig. 
Maar dit mag al wel vastgesteld worden: 
de vorming van een lijst Groen Links is 
een aanwinst voor de Nederlandse poli
tiek. Nu al. Het is een knuppel in het 
hoenderhok en oh, wat is dat nodig. 
De kabinetscrisis zelf, op 2 mei, had al dat 
kippenren-karakter. De regering viel uit 
elkaar, of in elkaar, door ruzie over de 
vraag hoe een deel van een ontoereikend 
milieuplan door de bevolking betaald 
moest worden. Bij een dichttrekkend 
zwerk en een opstekende orkaan ruzie 
over een opvouwparaplu. Het bedrag 
waarom het ging, valt in het niet bij de 
schade die een Esso-tanker in een dronken 
manoeuvre bij Alaska veroorzaakt, bij de 
kosten van een schone vuilverbranding of 
bij die van tankvernieuwing ten behoeve 
van de landmacht. Maar toch: kabinets
crisis. 
Wat er tot nu toe, na het uitbreken van de 
crisis, te berde is gebracht van de zijde van 
regeringspartijen en aspirant-regeerders 
is nauwelijks opwindender. De meningen 
verschillen binnen de smalle marges van 
het beleid. De PvdA heeft een beter pro
gram dan het CDA, maar het CDA vindt 
het PvdA-program zo slecht nog niet - het 
VVD-program trouwens ook niet. En 
D66 vindt geen één program slecht. Geen 
wonder dat op het moment dat dit stukje 
geschreven wordt, een maand voor de ver
kiezingsdatum, niemand in Nederland 
over verkiezingen praat. Een hoenderhok 
met de kippen op stok. Als Groen Links er 
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niet was, zouden ze er nauwelijks nog van
af komen, moet men vrezen. 

Gedurfd 

Het bijzondere aan de nieuwe progressie
ve samenwerkingsvorm is, is dat het geen 
cafébedenksel van radicale borrelaars is. 
Het is een samengaan van bestaande par
tijen, aangevuld met personen met een be
langrijke maatschappelijke staat van 
dienst. Ook bijzonder is, is dat het alle
maal zo snel is gegaan en dat het lukte om 
een even gedurfd als krachtig program op 
te stellen. 
De dezer dagen wel uitgesproken opvat
ting dat er in het linkse verleden alsmaar 
gesplitst maar nooit gecombineerd is, is 
op zichzelfniet juist. Al in 1919, na de eer
ste verkiezingen volgens het systeem van 
evenredige vertegenwoordiging vormden 
vertegenwoordigers van linkse groepen 
één Kamerfractie. Ook in de jaren dertig 
vonden samensmeltingen plaats. De vor
ming van de PvdA in 1946 was ook een 
bundeling van verschillende groepen. De 
CPN sloot in 1956 een overeenkomst met 
de Socialistische Unie. De PvdA had in 
1973 met een aantal partijen een geza
menlijk program en een schaduwrege
ring; men was zelfs overeengekomen sa
men een nieuwe partij te vormen. Het is 
waar dat 'links' veel versplintering heeft 
gekend, maar de tendens tot samenwer
king is nooit helemaal afwezig geweest. 
Toch kan men bij de totstandkoming van 
Groen Links spreken over iets echt 
nieuws. CPN, PSP, PPR en ook EVP zijn 
weliswaar kleine maar ook gevestigde 
partijen, elk met een fors brok eigen ge
schiedenis achter zich. Er waren tussen 
die partijen op allerlei niveau's wel vor
men van samenwerking gegroeid, maar 
optreden onder één vlag op het totale ter
rein van nationale en internationale poli
tiek was tot dusverre niet mogelijk. Dat is 
nu wel zo. De Groen Links-lijst is een ern
stige poging tot reële machtsvorming, tot 
ingrijpen in de bestaande politieke ver
houdingen. 

Verbluffend 

Zoals gezegd, ook de snelheid waarmee 
Groen Links werd geboren, is opmerke
lijk. Terwijl in voorgaande jaren keer op 
keer de hindernissen en veelal ook de te
genzin tegen samengaan overwegend wa
ren, kon nu in een verbluffend tempo tot 
overeenstemming worden gekomen. 
Daar hebben allerlei factoren toe bijge
dragen. Er was de kabinetscrisis, die 
dwong tot het nemen van een besluit. Er is 
het feit dat de samenwerkingsbesprekin
gen kennelijk op bekwame en verant
woordelijke wijze gevoerd zijn. Maar dat 
is natuurlijk niet alles. Het gevoel van 
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noodzaak was nu doorgebroken. Dat al
leen kan verklaren waarom congressen die 
voorheen zoveel aarzeling lieten zien, nu 
zo doelbewust hun keuze maakten. Wat 
gold voor congressen, gold ook voor 
besturen en bestuurders. Wie zoekt waar 
dit besef van noodzaak vandaan kwam, 
zal al snel bij de volgende punten komen: 
- de benauwend snelle toename van de 
milieubedreiging. Er gaat werkelijk geen 
dag meer voorbij zonder verontrustende 
rapporten en feiten; 
- de overrompelende verandering van 
het wereldbeeld en de kansen voor con
flictbeheersing en ontwapening, die nieu
we opstellingen vragen; 
- de risico's voor grote delen van de be
volking en voor waardevolle maatschap
pelijke regelingen, die opgeroepen wor
den door de onder Lubbers gevoerde 
'maak-winst-politiek'. Linkse mensen 
zijn altijd gevoeliger voor grote maat
schappelijke onderstromen dan rechts, 
dat gericht is op behoud en 'meer van het
zelfde'. Het gevoel dat er iets gebeuren 
moest, en snel, is door hen die de gesprek
ken gevoerd hebben over de samenwer
king blijkbaar perfect aangevoeld. 

Moedig 

Het program dat is opgesteld, voldoet aan 
de eisen van dit moment. Het vraagt om 
krachtige ingrepen op hoofdpunten. Pro
duktie en consumptie moeten een andere 
weg opgedrongen worden door vervuilen
de voortbrenging zwaarder te belasten. 
Eindelijk moet de vervuiler maar eens 
gaan betalen. De belastingdruk moet ge
wijzigd worden ten koste van de rijken. 
Wat echt geld verslindt, zoals bewape
ning, moet krachtig onder het mes. Wat 
afgebroken is aan voorzieningen en rechts
posities, ook qua inkomen, moet worden 
hersteld. Het program behelst niet, zoals 
bij PvdA. en D66, een stiekeme erkenning 
dat Lubbers, Van Aardenne, Ruding en 
De Korte het toch wel een beetje bij het 
rechte eind hebben gehad. Het wil een an
dere machts-en inkomensverdeling. 
Als het moedige samengaan in Groen 
Links leven in de brouwerij van de Neder
landse politiek brengt, dan is dat een feit 
van niet gering democratisch belang. On
derzoeken wijzen uit dat Groen Links 
duidelijk tegemoet komt aan een behoefte 
bij jonge kiezers. Dat is geen kleinigheid. 
Er is in elke jonge generatie (en dan hoef 
je het begrip 'jong' niet zo erg nauw te ne
men) energie te over. Een deel daarvan zal 
altijd- en dat mag ook best- in het nastre
ven van persoonlijke wensen terecht ko
men. Maar het wordt droevig en gevaar
lijk als ook niet een deel van die energie 
gericht is op democratisch-politieke doe
len als vrede, leefbaarheid, rechtvaardig
heid. Als Groen Links die krachten op-
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wekt en stuurt, er een zinvolle bestem
ming aan geeft, dan is dat pure winst die 
niet eens in zetelaantallen te meten valt. 

Minachting 

De PvdA zit heel sterk op koers van rege
ren, hoe dan ook. Ze lanceert de bewering 
dat als zijzelf maar groot genoeg is, het 
CDA wel met haar in zee moet gaan en dat 
dan alles beter wordt. Dat komt er dan op 
neer dat wie niet op de PvdA stemt er me
de schuldig aan is als het straks weer mis 
gaat. Eigenlijk worden op die manier pro
gressieve kiezers beschouwd als eigendom 
van de PvdA. 
Het is een valse redenering, maar dat niet 
alleen. Er spreekt een diepe minachting 
uit voor het eigen inzicht van progressieve 
mensen. Met name lijsttrekster Ria Bee
kers heeft een aantal malen zeer terecht 
gesteld dat Groen Links een versterking 
vormt van het progressieve element bij de 
komende kabinetsformatie, dat het de be
doeling is om mee te doen. Wat daarmee 
in zicht komt, is een progressieve machts
bundeling, mogelijk zelfs een meerder
heid, waarbij niet de eenheid van het CDA 
als een vanzelfsprekendheid moet worden 
opgevat. Als de PvdA door het optreden 
van Groen Links die realiteit zou gaan in
calculeren, dan zou de democratie daar 
werkelijk een stap mee vooruit worden ge
bracht. 

Voor een communist betekent 'aan poli
tiek doen' altijd streven naar concentratie 
en invloed op centrale vraagstukken in de 
maatschappij. Eenheid is daarbij een 
kernbegrip. Communisten hebben juist 
om die reden alle aanleiding om met vuur 
voor Groen Links op te treden. En ook, 
om een open oog te hebben voor de ont
wikkeling daarvan, de politieke en organi
satorische consequenties van de weg die, 
noodzakelijkerwijs, is ingeslagen. 

Marcus Bakker 

Marcus Bakker, ex-voorzitter van de 
CPN-Tweede Kamerfractie, is thans ver
bonden aan het tijdschrift Politiek & Cul
tuur en aan de vormingsstichting van zijn 
partij 
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GEMENGD LINKS 

Toen vrijdagavond 19 mei de lucht op een voor De 
tijdens een openbare ver- Beurs ongebruikelijke wij-
gadering in het Amster- ze: ]e kon er naar kijken, 
damse Beursgebouw de maar er niet op bieden. 
start van de verkie- (Pikant detail: het pro-
zingslijst van Groen Links gramma was op dat mo-
bekend werd gemaakt, ment nog niet klaar; zie het 
heerste er in de zaal een dagboek van Leo Platvoet 
mengeling van euforie en elders in dit nummer.) De 23 ' 
onwennigheid. Het was liJst zou partijkandidaten I 

geen nieuwe politieke par- omvatten, maar ook 'onaf-
tij die het daglicht zag, hankelijken uit bewegin-
maar toch was de nieuwe gen'. Applaus zaal, einde 
formatie erg gericht op het bijeenkomst. 
behalen van zetelwinst bij De Europese verkiezingen 
de Kamerverkiezingen. hebben de euforie nog 
Groen Links was links, verder vergroot, maar de 
maar duidelijk anders onwennigheid is gebleven. 
rood dan daarvoor. De ba- Misschien moet die juist 
sis was een gemeenschap- wat gekoesterd worden, 
pelijk programma, maar omdat er sprake is van een 
behalve de onderhande- overgang naar een nieuwe 
lingsdelegaties kende nie- politieke cultuur die voor 
mand van de aanwezigen een groot deel nog ge-
de inhoud. De PPR deed vormd moet worden. Meer 
nu weer wel mee, maar dan een sluitend program-
formeel nog niet. Of zoals ma, wat ook belangrijk is, 
Bas de Gaay Fortman het is er behoefte aan een poli-
uitdrukte: 'Onze hier aan- tieke moraal voor links 
wezige voorzitter is zo de- (wat dat ook mag zijn). Het 
mocratisch dat hij geen post-verkiezingstijperk zal 
mening heeft.' Die had Bas leren hoe groen en links 
wel, hij 'stond positiefte- zich daadwerkelijk ont-
genover het programma.' wikkelen. Maar daarvoor 
Maar dàt kon hij nog niet stem ik eerst op die on-
gelezen hebben, zo kon de wennigheid. 
aandachtige toeschouwer 
PPR-doordouwer Wim de Wout Bu.itelaa .. 
Boer horen fluisteren, 
'want ik heb het enige 
exemplaar.' Deze hield dit 
historische document later 
op de avond tijdens zijn Wout Buitelaar is redac-
spreekbeurt effectvol in teur van DE HELLING 
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Een stembusuitslag neerzetten is één, een po
litieke strategie uitzetten twee. De werkeliike 
vuurproef voor Groen Links begint pas na de ver
kiezingen. RIK GRASHOF en MAARTEN VAN POEL
GEEST nemen alvast een voorschot. 

MAATSCHAPPIJ 
IN EEN 
MAATSCHAPPIJ 
De samenleving lijkt uit een lange slaap te 
ontwaken en het protest wordt in toene
mende mate gedragen door de jonge gene
ratie. In weerwil van wat vaak wordt be
weerd, ontbreekt het de jongeren niet aan 
idealen. Ze leunen zeker niet apathisch 
achterover of zijn alleen maar uit op geld. 
Gezegd moet worden dat - zeker in verge
lijking met vroeger- slechts weinig actieve 
jongeren betrokken zijn bij de bestaande 
politieke partijen. Ook de linkse partijen 
sluiten niet meer aan bij belevingswereld 
en houding van de nieuwe generatie. 
Vreemd is dit niet als men het imago van 
corruptie dat om de huidige politiek heen 
hangt in aanmerking neemt. 
Maar het echte probleem zit dieper. Poli
tiek is geen politiek meer. Het is gewauwel 
over punten en komma's. De drie grote 
partijen manoeuvreren binnen aan zich
zelf opgelegde marges en leveren gevech
ten om het politieke midden. Een ieder die 
buiten de marges treedt, wordt met het co
dewoord 'realisme' platgemaaid. Afspra
ken over de marges komen tot stand in 
wandelgangen en torentjes. De politieke 
discussie, zelfs binnen die marges, heeft 
onttrekt zich aan het oog van de Neder
lander, en zeker aan dat van de jongeren. 

Eenheidsworst 

Het werkelijke probleem is dat de drie 
grote partijen niet meer tussen burger en 
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staat staan, ze zijn niet langer de interme
diair. VVD, CDA en PvdA lijken onder
deel van de overheid te zijn geworden, een 
verlengstuk van het ambtelijk apparaat. 
Politieke discussie en bestuurlijke afwe
ging zijn volledig met elkaar vermengd. 
Zo bepaalt Roe! in 't Veld als topambte
naar en partijbons grotendeels het hoger 
onderwijsbeleid van de PvdA. Bij het 
CDA (met hoeveel topambtenaren) gaat 
het allemaal meer ln het verborgene. De 
'vierde macht' domineert dankzij deze 
positieverstrengeling in steeds verder
gaande mate het politiek proces. 
Radicaal-links heeft natuurlij_k de be
staande politiek gekritiseerd, maar heeft 
zich naar buiten toe helaas niet kunnen 
onderscheiden van deze gedepolitiseerde 
eenheidsworst. Door het eindeloze geru
zie leek ook zij bij die ene pot nat te horen: 
wat gestommel links achter in de kamer 
hoort er ook bij. Klein-links was veel te 
gefixeerd op haar eigen meningsverschil
len om echt te kunnen inhaken op de veel 
algemenere onvrede met het politieke ge
beuren. Voor partijgangers mogen de ver-· 
schillen o zo essentieel lijken, maar ze 
gaan voorbij aan historische processen. 
Desondanks zijn de kansen voor radicaal
links groot. Velen voelen zich niet thuis bij 
de naar het midden opschuivende PvdA. 
Actieve jongeren staan te wachten op een 
nieuwe partij, een partij die 'andere' poli
tiek bedrijft dan de gangbare van hen ver-
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vreemde. Een gemeenschappelijke lijst en 
program zijn echter bij lange na niet vol
doende. Wordt Groen Links een wat radi
calere en groenere PvdA? Wordt zij de 
grootste gemene deler van vier- voor hun 
identiteit knokkende - partijtjes? Of 
groeit Groen Links uit tot een nieuwe, in
spirerende partij met een aanstekelijke 
stijl, zelfverzekerd, aanvallend en maat
schappelijk? 
Het zal duidelijk zijn dat wij zonder te
rughoudendheid voor de laatste optie kie
zen. alleen partij die 'andere politiek' be
drijft heeft voldoende aantrekkingskracht. 
Degenen die menen dat Groen Links een 
electorale uitvinding van 'bezadigde der
tigers' is, zouden juist nu het speelveld 
moeten betreden. Aan de zijlijn blijven 
staan, betekent dat progressieve actieve 
jongeren het aan het gevestigde partijka
der overlaten. 

Individualisme 

Basisuitgangspunt van Groen Links moet 
het principe van 'gelijkwaardigheid voor 
elk individu' zijn. De traditonele nadruk 
op gelijkheid ontkent het unieke van elk 
individu. Gelijkwaardigheid biedt ruimte 
voor dat de ontplooiing van dat unieke. 
De zeer sterke behoefte aan die ruimte, in
dividualisme, is één van de essentiële ken
merken van onze moderne maatschappij. 
Individualisme is niet hetzelfde als egoïs
me. Juist het verantwoordelijkheidsbesef 
van het onafhankelijke en zelfstandige in
dividu voor collectieve belangen hoort de 
basis te zijn voor een toekomstige samen
leving. Dat betekent een verschuiving van 
het denken in belangen en structuren naar 
een nadruk op de mentaliteit van perso
nen. 
De overheid is de laatste jaren slechts be
zig geweest voorwaarden te scheppen die 
een egoïstische, slechts op geld beluste le
venshouding belonen: studeren is investe
ren in je toekomst; als jij werk wil hebben, 
moet je beter zijn dat je buurman; kunst 
moet zichzelf verkopen; etcetera. Vrijheid 
en persoonlijke ontplooiing zijn in deze 
optiek vast verbonden met 'goed-geld
verdienen', zorgen dat je tot de 'winners' 
behoort. 

Maatschappeliike 
proiecten 

De politieke strategie moet zich richten op 
het benutten van de ruimte die de liberaal
kapitalistische samenleving biedt om een 
eigen maatschappelijke (sociaal-econo
mische) kracht op te bouwen, gebaseerd 
op zelf-veroverde onafhankelijkheid en 
zelfbewustzijn van een groeiend aantal in
dividuen. De aandacht van links zal zich 
moeten verplaatsen van enkel pressie op 
de overheid naar een geïntegreerd plan 
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van aanpak voor maatschappijverande
ring van onderaf. Een dergelijke verschui
ving kan opluchtend werken: pressie (ac
tie) blijft relevant, maar we hoeven niet 
meer gefrustreerd tegen alles-en-nog-wat 
de straat op te gaan, omdat we helaas tot 
niet meer in staat zijn dan onze mening 
van de daken te roepen. 
De initiatieven waar wij op doelen, zou
den 'maatschappelijke projecten' ge
noemd kunnen worden. Een grote diver
siteit aan mogelijkheden doet zich voor. 
Het zelf opzetten van bedrijven of dienst
verlenende instellingen (op basis van 
werknemerszelfbestuur) of het onder
steunen van dergelijke initiatieven is wel
licht dé vorm om een direct begin te kun
nen maken met verwezenlijking van vele 
gewenste doelen. Die doelen kunnen te 
maken hebben met milieuvriendelijker 
produktie en consumptie, met het creëren 
van zinvol werk voor werklozen, met het 
distribueren van 'eerlijke' Derde Wereld
produkten', maar ook met het opheffen 
van een stukje scheiding tussen arbeid en 
kapitaal. 
Uiteraard bestaan er al veel initiatieven, 
sommigen zelfs al heel lang. Alle bewegin
gen en instituties die in deze geest aan het 
'gelijkwaardigheidsideaal' werken, zullen 
moeten worden opgezocht en bij het pro
ces worden betrokken. Het moet mogelijk 
zijn uit dit alles een zekere meerwaarde te 
putten, een 'maatschappij in een maat
schappij' te laten ontstaan. Men moet 
zich hierbij geen afgesloten bolwerk voor
stellen, geen initiatieven met een levens
groot partijstempel, maar juist een com
plex van activiteiten met een naar de 
samenleving toe open en wervend ka
rakter. 

Blokkades opheffen 

Het parlement wordt er heus niet onbe
langrijker van. Het blijft van groot belang 
als forum voor het uitdragen van onze 
ideeën en het blijft een graadmeter voor 
de maatschappelijke steun die Groen 
Links ten deel valt. Ook moet het parle
ment gebruikt worden als middel om de 
nagestreefde doelen te realiseren. Zoiets is 
niet per definitie onhaalbaar. Gröen 
Links zal er immers niet op aansturen dat 
de maatschappij van bovenaf in een door 
haar gewenste richting wordt gestuurd. 
Het gaat er veel meer om dat de overheid 
die blokkades opheft die progressieve 
maatschappijverandering in de weg 
staan. Zonder al te optimistisch te zijn, 
moet het mogelijk zijn in sommige geval
len een Kamermeerderheid te 'verleiden' 
hieraan mee te werken. Een grote Groen 
Linkse fractie vergroot deze kans. 
Gezien op wat langere termijn is de over
heid uiteraard van groot belang als in
stituut dat voorwaarden schept voor de 
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vrijheid en gelijkwaardigheid van elk in
dividu. Dit levert niet een heel andere kijk 
op de overheid op dan de breed aanvaarde 
liberaal-kapitalistische (ook door grote 
delen van de PvdA), maar wijzigt ook de 
traditioneel-linkse visie uitgaande van het 
staatssocialisme of het 'Zweedse model'. 

Een voorbeeld van wat wij als zulke voor
waarden zien, is het bieden van een échte 
garantie voor het kunnen voorzien in het 
eigen levensonderhoud, zonder daarin tal 
vanafhankelijkheden te stoppen. Zo'n in
komensgarantie wordt weleens 'basisin
komen' genoemd. Een andere belangrijke 
voorwaarde is die van een volledig door
gevoerde democratisering in alle sectoren 
van de samenleving. 

Relaxt 

Dat het moet komen tot één partij staat 
voor ons vast. Elk apart zullen de partijen 
niet de kracht en inspiratie kunnen op
brengen en evenmin het vertrouwen kun
nen winnen om voortrekkers van de ge
schetste maatschappijverandering te zijn. 
Evenmin zullen zij los van elkaar in staat 
zijn om geloofwaardige vertolkers te zijn 
van een linkse maatschappijvisie in het 
parlement. De levensvatbaarheid van on
ze strategie is afhankelijk van fusie tussen 
de betrokken partijen. 
Laten we een andere stijl van discussiëren 
ontwikkelen: niet pretenderen 'de oplos
sing' aan te reiken; geen principieel ge
hakketak. Een debat over de vernieuwing 
van het linkse politieke denken moet recht 
doen aan de diversiteit van individuele 
meningen en ideeën. Door het verleggen 
van de aandacht van de oude 'einddoeldi
scussie' naar een 'processturingdiscussie' 
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is er ruimte voor een meer relaxte hou
ding. Het gaat er nu om waar we kunnen 
beginnen, niet waar we precies willen ein
digen. Bijsturing van het denken wordt 
een geïntegreerd onderdeel van de discus
sie: politieke vernieuwing wordt een con
tinu proces. 

Waarom zouden we als partijtjes kramp
achtig blijven vasthouden aan de eigen 
identiteit? (Ellie Izeboud: er moet een 
communist in de Kamer!) We moeten ons 
ook niet blindstaren op de komende ver
kiezingen. Nu al speculeren over aantal
len zetels is niet zinvol. Zelfs al valt het 
aantal zetels straks tegen, dan nog werpt 
een fusie op lange termijn haar vruchten 
af, ook electoraal. In de tussentijd is er ge
noeg te doen, zoals wennen aan elkaar en 
in alle hevigheid gaan discussiëren. 

Rik Grashof I Maarten van 
Poelgeest 
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Hij is van Groen Links. Nee, hij is onaf
hankelijk Groen Links. Vanuit die positie 
gaat hij aanstonds de havenbaronnen van 
het Binnenhof bestoken. Een sterke kan
didaat. Met iets knoestigs. Bondsleider 
zit aan, aan het banket van parlementaire 
vriendelijkheid. En Paul Rosenmöller is 
vriendelijk, lacht net zo breed de tanden 
bloot als het Dreimädelhaus Beckers, Van 
Es en Brouwer. En: hij zal het nooit meer 
doen. Anders stemmen. 
In de Haagse Post zei Paul Rosenmöller: 
'Het is belangrijk een progressieve stem 
uit te brengen. Maar het verschil met toen 
en nu is dat de partijen aan de linkerkant 
van de PvdA versnipperd waren. Mijn 
stem toen op de PvdA heb ik zelf vooral 
beschouwd als een straf voor die klein
linkse partijen, terwijl mijn voorkeur al
tijd naar hen uitging. Maar ik baalde er zo 
van dat ze nog steeds niet waren samenge
gaan, dat ik dacht: jullie kunnen het me 
doen. Nu is er een wezenlijk ander pers
pectief.' 
Want ' ... de fictie van de klein-linkse 
macht is nu omgezet in een manier om 
echt macht uit te oefenen.' Paul Rosen
möller wil wel regeren in een nieuw kabi
net. Niet elke Groen Linkser wil dat. Hij 
zegt gewoon: 'En dan mag je best bang 
zijn voor de effecten die dat heeft op de 
partij. Prima. Maar wel regeren. Als er 
een redelijke voorwaarde is om je pro
gram met die andere twee uitgevoerd te 
krijgen, dan moet je die kans pakken.' De 
Rotterdamse havenwerkgever krabt even 
wat smeer uit zijn oren. Waar hoorde hij 
dat méér, kansen pakken? 
Precies, Groen Links heeft lastige mensen 
nodig. Binnen Groen Links is hij nu ook 
'leuk', zo bleek al in de campagnetrein op 
12 augustus. Bij Groen Links moet je la
chen, veel lachen, al die fotografen ook 
om je heen. 
Paul Rosenmöller wil niet zeggen wie nou 
echt op het idee kwam om hem te polsen 
voor Groen Linkse lijkt-deelname. 
Iemand moet ooit voor het eerst bedacht 
hebben dat er iets minst bóvenaan die 
kandidatenlijst, iets sociaal-economisch, 
vertegenwoordigd door iemand vanuit de 
vakbeweging. Iemand die op dat terrein al 
enige bekendheid heeft. Wie had nou dat 
goeie idee? De onafhankelijke nummer 4 
van het 'voetbalelftal' (term, omdat die 
elf sowieso de Tweede Kamer in moeten) 
houdt zich op de vlakte. Zijn gang van be
drijfskantine naar Kamergebouw noopt 
hem immers tot spitse zakelijkheid. 
'Nee, er lagen verschillende ideeën bij de 
campagnecommissie rond onafhankelij
ke kandidaten. Ik had een eerste gesprek 
met die lui en ze zeiden dat ik bij geen van 
de deelnemende partijen moeilijk lag. Ik 
kon zowel op een verkiesbare als een on
verkiesbare plek verschijnen. En ik heb al
tijd op linkse combinaties gestemd, be-
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halve één keer, in 1986. Toen stemde ik 
Partij van de Arbeid. Ik kan me nog heel 
goed herinneren dat ik zelfs tot in het 
stemhokje heb moeten nadenken. 't Was 
een hele zware bevalling!' 
- Mijn buurman zei eens: Paul Rosen
möller? Dat is geen havenarbeider, dat is 
zo'n intellectueel, net als die anderen van 
Groen Links. Terwijl ze bij de PvdA bang 
zijn dat jij mogelijk een deel van het elec
toraat, werkzaam bij de industrie, van 
hen wegzuigt. 
'Voor een deel misschien. Maar over die 
stijl: ik heb gewoon mijn eigen manier van 
praten, net als ieder ander, denk ik. Ik 

· praat op het havenbedrijf precies zoals ik 
dat in de Tweede Kamer zal doen, of zoals 
hier op het treinstation. Toen net kwam er 
op Hoog Catharijne een man naar me toe, 
die zei: ik herken in jou toch echt de vak-

weging wezenlijk nieuwe ideeën worden 
ontwikkeld. 
'Nou, dat valt wel mee, lijkt me. Men 
werkt meer en meer initiërend, vooral on
der invloed van Johan Stekelenburg. De 
plannen voor FNV 2000, die zijn toe
komstgericht. Bovendien zie je ook steeds 
meer durf in de vakbeweging, vanaf de 
grote demonstratie op het Museumplein. 
Bij de politie, vrachtwagenchauffeurs, 
grafici, noem maar op. Dat is toch een ge
volg van het Museum plein.' 
- Paul Rosenmöller heeft toch helemaal 
geen verstand van milieu? 
'Ach ja, de journalisten moeten natuur
lijk altijd wat te vertellen hebben. Ik zal 
me in de Kamer vooral gaan bezighouden 
-al hebben we nog niet gesproken over de 
interne raakverdeling - met de relatie tus
sen milieupolitiek en werkgelegenheid. 

PORTRET PAUL ROSENMÖLLER 
Reinout Koperdraat 

bondsman, hoor!' Leuk zo'n campagne? 
'Nou, de vorm staat niet los van de in
houd, hè. Kijk maar naar deze Groen 
Linkse trein. Het is een ludieke manier 
van campagne voeren. En het werkt, want 
het stikt hier van de fotografen. Het is 
toch een stukje van een andere soort po
litiek.' 
- De vakbeweging lijkt steeds minder in 
staat om nieuwe ideeën met enige verve 
over het voetlicht te brengen, nog even af
gezien van de vraag of binnen de vakbe-
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Dat ligt natuurlijk ook op mijn lijn, ik 
kom uit de vakbeweging. Ik heb grote affi
niteit met het milieu.' 
- ? 
'Ja, wel wat laat natuurlijk, dat geef ik 
toe. Maar dat is nu eenmaal zo. Wij van 
Groen Links zeggen: de milieuproblemen 
hebben alles te maken met de manier 
waarop de economie functioneert. En dat 
is een heel ander geluid dan dat van alle 
andere partijen'. 
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GROEN 
MILIEU 

D E H 

JAARGANG 2 NUMMER 3 NAJAAR 1989 

Geen weldenkend mens is tegen het milieu. En hii 
zou ook niet anders kunnen. Want meer dan ooit 
is het milieu een top-issue. Kamerbreed wordt te
genwoordig het historisch geliik van de milieu
beweging erkend. Links en rechts verschillen 
natuurliik fors van mening. Maar ziin er ook aan
zienliike verschillen van inzicht ter linkerziide? 

De verkiezingsstrijd draait hoofdzakelijk 
om de vraag hoeveel men voor het milieu 
over heeft en of het milieu boven de eco
nomie moet prevaleren. Op zich weinig 
nieuws. Al jarenlang is de afweging tussen 
milieu en economie de rode draad in de 
milieudiscussie. 
Het nieuwe aan deze verkiezingen is dat in 
alle partijen milieustandpunten aan het 
schuiven zijn en dat zich een nieuwe poli
tieke formatie ter linker zijde van de PvdA 
heeft aangediend onder de naam Groen 
Links. Nieuw en flitsend. Het werkt altijd 
weer. Consumenten en kranten hebben 
even extra aandacht. Een nieuw wasmid
del is echter niet altijd milieuvriendelijker 
dan het oude, ook al wordt het zo aange
prezen. Of er werkelijk iets nieuws onder 
de nieuwe verpakking zit of dat het een 
mix is van oude zeepprodukten die het in 
de markt niet meer zo goed deden zal 
moeten blijken. 
Politieke formaties worden niet vergele
ken in het blad van de consumentenbond 
maar zullen hun vuurproef moeten door
staan in een publieke discussie. Vervol
gens mag de kiezer oordelen. Deze vuur
proef is momenteel in volle gang. Rode 
draad is de verhouding tussen economie 
en milieu. 

Groeien 

Wat wil Groen Links in grote lijnen? De 
economie mag alleen daar groeien waar 
deze groei niet schadelijk of juist goed 
voor het milieu is. Het repareren van spul
len neemt bijvoorbeeld toe en de energie
verslindende olieraffinage neemt af. Se
lectieve groei heet dat. Dit betekent dat er 
niet voetstoots van kan worden uitgegaan 
van de 2,5 procent economische groei die 
het Centraal Planbureau voorspelt. Daar
om heeft Groen Links haar plannen zo 
opgesteld dat deze ook bij een reële eco
nomische groei van 1 procent betaalbaar 
zijn. 
Bovendien wil Groen Links een ecotax om 
de consumptie milieuvriendelijker te ma
ken. In plaats van de BTW komt er een 
geheel nieuw belastingstelsel, waarin de 
belasting hoger wordt naarmate een pro
dukt meer milieuvervuilend is. Een eco
logisch produkt kan daarentegen extra ge
subsidieerd worden. Deze belasting zal 
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zo'n 50 miljard opbrengen, waarvan 40 
miljard weer wordt gebruikt voor de ver
laging van de loonbelasting en premies 
voor de lagere inkomens, om zo de milieu
belasting te compenseren. Zo wordt loon
arbeid relatief goedkoper in verhouding 
tot materialen en grondstoffen. Daarmee 
wordt het repareren van bijvoorbeeld een 
oude TV of stofzuiger, in plaats van het 
aanschaffen van een nieuwe, voordeliger. 
Voor zeer giftige stoffen blijven wettelijke 
maatregelen, waaronder verboden, nood
zakelijk. 

Betaaibaarheid 

Op deze ideeën zijn nogal wat reacties ge
komen. Twee trefwoorden doemen met 
enige regelmaat op uit de brij van tegen
werpingen; onbetaalbaar en europa. De 
conclusie luidt nogal eens; onder de groe
ne verpakking zit niets nieuws. Vooral de 
PvdA en D66 haasten zich dit te verkla
ren. Zij wassen liever met Ruud. Ruud 
wast namelijk alles dat zwart is witter dan 
wit. 
De betaaibaarheid is de kern van de zaak. 
Hoeveel hebben we met z'n allen voor het 
milieu over? Daarbij gaat het niet alleen 
over de hoeveelheid geld die we per jaar 
steken in het schoner maken van het mi
lieu. In de eerste plaats gaat het erom dat 
we nalaten bepaalde produkten te consu
meren. Dat zal betekenen dat we een 
graadje lager gaan stoken, dat we vaker 
met glazen flessen gaan sjouwen, en de 
auto meestal laten staan. Vooral dat laat
ste schijnt pijn te doen. De individuele 
mobiliteit wordt door sommigen zelfs als 
één van de grote verworvenheden van de 
westerse democratieën gezien. 
Bezien we de kosten en baten van het mi
lieu dan valt op dat de werkelijke kosten 
pas langzamerhand en soms pas over tien
tallen jaren zichtbaar worden. In finan
ciële termen gezegd zijn we bezig elk jaar 
bij te lenen, met andere woorden, aan het 
potverteren. Tot nu toe blijven we ieder 
jaar meer bijlenen (vervuilen) dan dat we 
aan rente moeten betalen (schoonmaken). 
De rente gaat echter langzaam maar zeker 
omhoog. Drinkwaterbedrijven worden 
op steeds hogere kosten gejaagd, boeren 
dienen schadeclaims in vanwege de dioxi
ne in de melk, in de grote steden stagneert 
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de stadsvernieuwing vanwege de bodem
vervuiling. Wat we nu niet willen betalen, 
zullen we over enkele jaren driedubbel 
moeten betalen. Voorkomen is nog steeds 
goedkoper dan schoonmaken. Met het 
verbieden van de meest giftige stoffen, 
met een extra belasting van 50 miljard op 
vuile produkten en met het steken van 
geld in schonere produktie wil Groen 

Links bereiken dat de 'milieuschuld' niet 
verder toeneemt en dat we kunnen begin
nen met afbetalen. 
Maar, aldus PvdA, D66 en de voormalige 
coalitiepartners, als je 50 miljard extra be
lastingen heft lazert de economie in el
kaar. Er worden minder (vuile) produkten 
verkocht en dus wordt er minder geprodu
ceerd, wat weer tot gevolg heeft dat de 
werkgelegenheid afneemt en de werkloos
heid weer gaat stijgen. 
Het milieustandpunt van CDA en VVD in 
de gedaante van het Nationaal Milieube
leidsplan heeft weinig met milieubeleid 
uit te staan. Het is eigenlijk schandalig 
om de term milieu te gebruiken ten aan
zien van een plan waarin ervan uit wordt 
gegaan dat 80 procent van de bossen ver
dwijnt en de uitstoot van C02 (kooldioxi
de) hetzelfde zal blijven, wat betekent dat 
we in dezelfde mate zullen doorgaan om 
het broeikaseffect te verergeren. 

Waterplas 

De andere partijen vergeten echter bij hun 
kritiek dat een afnemende werkgelegen
heid in het ene bedrijf samengaat met een 
toeneming van de werkgelegenheid el
ders, zoals in de dienstverlenende sector 
en bij de produktie van milieutechnolo
gie. Bovendien zullen bepaalde sectoren, 
zoals de landbouw, arbeidsintensiever 
worden. Allemaal zaken die werkgelegen
heid opleveren. Met name de PvdA geeft 
met deze kritiek te kennen dat zij de selec
tieve economische groei niet serieus 
neemt. 
Dat blijkt ook uit het eigen milieustand
punt van de sociaal-democraten. Het op
vallendste aan het milieustandpunt van de 
PvdA is dat de investeringen in een scho
ner milieu betaald moeten worden uit een 
economische groei van 2,5 procent. Niks 
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geen selectieve groei hier. Het is erg on
waarschijnlijk dat het saldo van een krim
pende 'vuile' produktie en een groeiende 
'schone' produktie op een even snelle 
groei neerkomt als de voorspelde onge
breidelde groei van het Centraal Planbu
reau. De PvdA financiert dus haar milieu
beleid met een ongebreidelde groei van de 
vervuiling. Dat is niet alleen dweilen met 
de kraan open maar tijdens het dweilen de 
kraan nog verder open draaien. 
In het niet serieus nemen van een selectie
ve groei past ook het ontbreken van enige 
sturing van de consumptie. Voorzover de 
PvdA heffingen wil dienen deze vooral 
om geld in het laatje te brengen en niet om 
de consumptie van vervuilende produk
ten af te remmen. Het milieubeleid van de 
PvdA concentreert zich op de zogeheten 
'end of pipe' -technologieën. Aan het ein
de van de schoorsteenpijp komt een filter 
en op de uitlaat van auto's wordt een kata
lysator gezet. Het nadeel van deze soort 
oplossing is, afgezien van het feit dat de 
vervuiling maar ten dele wordt bestreden, 
dat de vervuilende stoffen alleen maar in 
een andere vorm worden omgezet. Rook
filters op schoorstenen leveren giftig af
valgips en vliegas (roetdeeltjes) op. Verder 
verzuipt Nederland zowat in een moeras 
van giftig rioolslib. Lucas Reijnders van 
de Stichting Natuur en Milieu spreekt hier 
van de wet van behoud van ellende: de 
dweil wordt in dezelfde waterplas weer 
uitgewrongen. 

Volgzaam 

Geen wonder dat sommige sociaal
democraten voorstellen doen die het mi
lieustandpunt van de PvdA nog enigszins 
geloofwaardig zouden kunnen maken. Zo 
pleit de voorzitter van de PvdA Advie
scommissie Milieu en Energie, Peter Vis
ser (in de Volkskrant van 5-7-1989), voor 
het loskoppelen van de betaaibaarheid 
van het PvdA-milieuplan van de ongebrei
delde economische groei: Het saldo van 
de ontwikkeling naar een milieuvriende
lijker economie hoeft niet altijd groei te 
zijn. Bovendien wordt gepleit voor markt
conforme heffingen, met andere woor
den; ecotax, voor een aantal vervuilende 
activiteiten, zoals de uitstoot van kool
dioxide. Tenslotte wordt de groei van het 
wagenpark naar 8 miljoen auto's in 2010 
ter discussie gesteld. 
Deze voorstellen zijn een stap in de rich
ting van het milieustandpunt van Groen 
Links. Het laatste PvdA congres was ech
ter volgzamer dan ooit. Het amendement 
aangaande de economische groei mocht 
overigens op het congres niet eens bespro
ken worden. Wat de discussie aangaat 
lijkt het sovjetparlement momenteel inte
ressanter dan een PvdA congres. 
De stroming binnen de PvdA die het mi-
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lieu een warm hart toedraagt wordt 
volstrekt genegeerd. Degenen die wel ver
der willen met het Nationaal Milieube
leidsplan schijnen een snelle carrière te 
maken. Driemaal raden welke PvdA-er op 
het pluche van de post van Nijpels aast. 
Kritiek op het programma van Groen 
Links komt ook uit een geheel andere 
hoek. Roei van Duyn, als lijsttrekker van 
de Groenen beweert dat Groen Links he
lemaal niet groen is omdat zij haar bere
keningen niet heeft gebaseerd op een eco
nomische krimp. In de economische 
krimpeconomie van de Groenen zou geen 
plaats zijn voor een reële verhoging van 15 
procent van de levensstandaard van de mi
nima. Enigszins voorspelbaar is deze kri
tiek wel, omdat het zichzelf profileren als 
de enige echte milieupartij de enige kans is 
voor de Groenen om politiek te overleven. 
Deze kritiek wijst echter wel op een punt 
in het Groen Links program dat nog eens 
goed doordacht zal moeten worden. Ten 
aanzien van de begrip reëel inkomen blijft 
nog een aantal vragen open. Worden bij
voorbeeld de prijsstijgingen ten gevolge 
van de ecotax geheel doorberekend of 
wordt ervan uitgegaan dat deze produk
ten minder gekocht gaan worden, waar
door het minder op het inkomen door
werkt dat deze produkten duurder 
worden? 
Wordt, in concreto, de prijsstijging van de 
benzine met een gulden per liter voor 
iedereen vergoed, zodat iedereen het auto
rijden kan blijven betalen of wordt deze 
prijsstijging niet geheel vergoed, zodat de 
minima het autogebruik zullen moeten 
verminderen en de rijken, als ze het geld 
ervoor over hebben, onbeperkt kunnen 
blijven rondrijden? 
Het staat overigens buiten kijf dat het niet 
meer dan rechtvaardig is dat de achteruit
gang van de laagste inkomens, die de af ge-

lopen jaren heeft plaatsgevonden, onge
daan moet worden gemaakt. In plaats van 
de groeiende tweedeling zal dit een eerste 
stap moeten zijn naar meer nivellering 
van inkomens. Het staat echter ook bui
ten kijf dat iedereen geprikkeld moet wor
den om schone produkten te kopen. Het 
debat over de gevolgen voor elke inko
mensgroep en over de vraag wat er precies 
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wel en niet in het reële inkomen doorbere
kend zal worden, zal Groen Links ook na 
de verkiezingen nog wel bezig houden. 
Een pasklare oplossing is hiervoor nu een
maal niet te geven. 

Middenmoot 

'Europa', zo luidt de nieuwe vliegenmep
per waarmee iedereen die een progressief 

voorstel doet mee om de oren wordt gesla
gen. Zo zou de ecotax van Groen Links in 
strijd zijn met de toekomstige wetten van 
de Europese Gemeenschap. Bovendien 
zou Nederland ten aanzien van milieu
maatregelen 'niet te ver voor de muziek 
uit moeten marcheren', omdat het Neder
landse bedrijfsleven in dat geval ernstig 
concurrentienadeel ondervindt. 
Aan deze kritiek, die globaal gezien door 
alle grote partijen wordt gedeeld, liggen 
twee veronderstellingen ten grondslag: 
Ten eerste de veronderstelling dat Neder
land binnen de EG veruit het beste milieu
beleid heeft. Ten tweede de veronderstel
ling dat Nederland het enige land is waar 
er een milieubeweging actief is. Beide ver
onderstellingen zijn onwaar. Ten aanzien 
van het bestaande milieubeleid zit Neder
land in de Europese middenmoot. Op een 
aantal terreinen zijn Denemarken en ook 
West Duitsland verder gevorderd. Buiten 
de EG hebben de Verenigde Staten, Ja
pan, Zwitserland en Oostenrijk op een 
aantal terreinen strengere milieunormen. 
Nederland behoort, omgerekend naar het 
aantal inwoners, tot de grootste energie
gebruikers ter wereld; anderhalf keer zo
veel als Japan, 30 procent meer als de VS 
en een kwart meer dan West-Duitsland. 
De bijdrage van Nederland aan het broei
kaseffect loopt min of meer parallel met 
het energiegebruik. De doelstelling van 
stabilisering van de C02 uitstoot is dan 
ook ronduit beschamend. Verder is bij
voorbeeld de Shell-raffinaderij in Pernis 
een van de smerigste in Europa. Met aller
lei uitzonderingsbepalingen helpt de Ne
derlandse overheid Shell met het instand
houden van haar smeerpijp. 

Waanidee 

Het milieubewustzijn in Nederland neemt 
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toe, maar Nederland is ook wat dit betreft 
geen eiland. De Europese verkiezingen 
van juni gaven overal in Europa een op
komst van groene partijen te zien. In En
geland stemde zelfs 20 procent van de kie
zers op een milieupartij. 
Het waanidee dat Nederland aan de mi
lieutop staat en dat alleen in Nederland er 
van milieubewustzijn sprake is leidt tot 
het idee dat milieubelasting onuitvoer
baar is vanwege de oppositie van de rest 
van de EG landen. 
Indien echter de oogkleppen eventjes 
worden afgedaan dan valt op dat men in 
grote delen van Europa warm loopt voor 
varianten van de ecotax. Niet alleen de 
Westduitse en Franse groenen hebben de 
ecotax in hun programma staan. Ook de 
Westduitse sociaal-democraten zijn voor 
marktconforme heffingen om het ener
giegebruik terug te dringen. In Italië is al 
een begin gemaakt met milieuheffingen 
op plastic verpakkingen. Was dit land tot 
voor kort één van de landen die op de rem 
stonden ten aanzien van een Europees mi
lieubeleid, de algenplaag in de Adriati
sche zee, die funest is voor het toerisme, 
doet het milieubewustzijn daar snel 
toenemen. 
Het Europa van 1992, hoe men daar ver
der ook over mag denken, is dus absoluut 
geen reden om in Nederland op de rem te 
gaan staan ten aanzien van milieumaatre
ge1en. Temeer daar diverse maatregelen, 
zoals het Deense verbod op blikverpak
king, dat in eerste instantie strijdig wer
den geacht met het beginsel van de vrije 
concurrentie, uiteindelijk toch zijn toege
staan. De milieuvisie van Groen Links 
sluit hier heel aardig bij aan. 

Broederstriid 

Geconcludeerd mag worden dat de voor
stellen van Groen Links niet alleen nieuw 
maar ook snel uitvoerbaar zijn. Groen 
Links heeft als enige uitgewerkt hoe de 
economie op korte termijn milieuvriende
lijker kan worden. De kwaliteit van het be
staan en niet de kwantiteit van de beste
dingen is daarbij het uitgangspunt. De 
tegenwerpingen van de andere partijen 
zijn niet goed gefundeerd, voorzover deze 
gebaseerd zijn op de vermeende gevolgen 
van de Europese eenwording en de ver
meende gevolgen voor de werkgelegen
heid. 
Des te meer verbaast de emotionele wijze 
waarop met name de PvdA op Groen 
Links reageert. Het milieu is blijkbaar het 
zoveelste thema waarover een linkse broe
derstrijd is losgebrand. Sommige PvdA
ers betichten Groen Links van kiezersbe
drog en anderen spreken van een 'sinter
klaaspakket'. Is grote broer PvdA soms 
bang om niet langer enig kind uit de linkse 
moederschoot te zijn? De PvdA duldt 
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blijkbaar geen tweede spruit naast zich, 
laat staan drie Groen-Linkse zusjes. 

De allergie van de PvdA, en ook van D66, 
voor heffingen op vervuilende produkten 
en een lagere economische groei geeft wei
nig vertrouwen in het milieubewustzijn al
daar. Degenen die geen Nationaal Milieu
beleidsplan willen maar een schoon 
milieu zullen voor Groen Links moeten 
kiezen. 

Fokke de Jong 

Fokke de Jong is sociaal-geograaf, duo
raadslid voor het Amsterdamse Links 
Akkoord en schreefvoor het wetenschap
pelijk bureau van de PSP een brochure 
over milieupolitiek. 
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LOKAAL LINKS 
Een paar maanden na de geboorte van Groen 
Links kan het enthousiasme bi i samenwerkende 
links-radicale gemeenteraadsleden niet meer 
stuk. Onder hen ziin vele voorvechters van lan
deliike samenwerking. Zii stortten zich bii gebrek 
aan perspectief nog niet zolang geleden op de 
lokale samenwerkingsverbanden. DE HELLING 
registreert de euforie. Maar stuitte ook op tem
poverschillen en naiilende partiitradities. 

EN HET 

'Wanneer gaan we die partijen eens op
heffen?', roept een groen-links gemeente
raadslid na een paar pilsjes op een zonnig 
terras. Hij heeft me zojuist bekend lid te 
zijn geworden van de voor 'onafhankelij
ken' bedoelde Vereniging Groen Links. 
Het tweede raadslid die week. 'Mag ik dat 
citeren', vraag ik netjes. letwat schuchter 
grijpt hij naar zijn glas en mompelt iets 
over de mogelijkheid dat zijn partij hem 
voor die stap zal royeren. 'Kan je niet zeg
gen dat er raadsleden zijn die dat gezegd 
hebben?' 
De recente ontwikkeling heeft onder de 
lokale samenwerkers voor het nodige 
nieuwe elan gezorgd. 'Steuntje in de rug', 
'je gelooft er weer in' en 'je hebt weer zin 
en energie om door te gaan' zijn veelge
hoorde frasen. Raadsleden die er hardop 

WENKEND 
PERSPECTIEF 
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over nadachten zich niet meer verkiesbaar 
te stellen als het landelijk niet tot een 
doorbraak zou komen, willen volgend 
jaar, als er in maart gemeenteraadsverkie
zingen gehouden worden, weer een ver
kiesbare plaats. 

Samenwerkingsbolwerk 

Maar de uitstraling van de stichting van 
Groen links gaat verder dan de radicaal
linkse fractiekamers in de verschillende 
gemeentehuizen. Door Groen Linksers zo 
gekoesterde 'onafhankelijken' kwamen 
zich bij de diverse gemeenteraadsfracties 
melden 'om iets te doen'. De één wil mee
helpen de kwaliteit van het plaatselijke 
fractiekrantje te verhogen, de ander wil 
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bij een 'inhoudelijke werkgroep' en weer 
een ander wil wel praktische klussen ver
richten. In samenwerkingsbolwerk Wage
ningen sloten zich in korte tijd ongeveer 
veertig partijlozen aan. Meer dan het to
taal aantalleden dat bijvoorbeeld de CPN 
daar nog heeft, hetgeen bevestigt wat sa
menwerkers al tijden verkondigden: de af
zonderlijke partijen hebben nauwelijks 
nog aantrekkingskracht voor nieuwko
mers. 
In zeventig procent van de gemeenteraden 
en Provinciale Staten waar radicaal-links 
is vertegenwoordigd, functioneren, nu 
nog onder diverse namen, samenwer
kingsfracties. In sommige plaatsen al 
sinds 1982. Eind september komen ze bij 
elkaar om te praten over hoe het verder 
moet in gemeente en provincie nu er lan
delijk een groen-linkse samenwerking 
ontstaat. Ze hebben zich actief bemoeid 
met de ontwikkelingen op landelijk ni
veau. Verscheidene gemeenteraadsfrac
ties stuurden handtekeninglijsten naar de 
partijbesturen waarin nog eens werd uit
gelegd dat het zeer schadelijk zou zijn als 
er geen gemeenschappelijk lijst voor de 
Kamerverkiezingen zou komen. 
En toen dit keer de opstelling van de PPR 
er voor dreigde te zorgen dat het er weer 
niet van kwam, namen het Links Ak
koord Amsterdam en PPCE Wageningen 
het initiatief een speciale bijeenkomst van 
lokale samenwerkers te organiseren. Om 
de partijbesturen ten laatste male onder 
druk te zetten. 'Het Groen Links akkoord 
komt eraan', was het motto van die bijeen
komst op 19 mei in het Amsterdamse 
Beursgebouw. Daags daarvoor waren de 
onderhandelaars van de diverse partijen 
het echter al eens geworden. Groen Links 
was een feit en die negentiende mei zou de 
geschiedenis ingaan als de eerste, vanuit 
'de basis' georganiseerde verkiezingsbij
eenkomst. 
Niet alle links-radicale gemeenteraadsle
den waren of zijn gecharmeerd van verre
gaande samenwerking, maar over één 
ding zijn ze het zonder uitzondering eens: 
het feit dat in september ook in de Tweede 
Kamer een samenwerkingsfractie haar in
trede doet, zal op lokaal niveau een gun
stige uitwerking hebben. De uitslag van de 
Europese verkiezingen was in elk geval 
hoopgevend. In Amsterdam trok de Re
genboog (het Nederlandse Euro-Groen 
Links) bijna twintig procent van de kie
zers naar zich toe, in Wageningen zelfs 
tweeëntwintig procent. En ook in andere 
steden zou men op basis van die uitslag 
enkele raadsleden rijker zijn geworden. 

Stabiele club 

'De trend zit er wel in', zegt Hans de la 
Mar, wethouder in Leiden namens de ge-
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meenteraadsfractie die zich in juli als eer
ste omdoopte in Groen Links Leiden. 
'Maar je kan er niet teveel op afgaan. Met 
zo'n lage opkomst blijft het koffiedik kij
ken.' 'Het effect is dat je meteen al serieus 
genomen wordt', meent ieroen Saris, 
fractievoorzitter van het Links Akkoord 
Amsterdam. Marjan Lucas van Radicaal 
Links Nijmegen valt hem glunderend bij. 
'Radikaal Links Nijmegen wordt gezien 
als serieuze gesprekspartner die niet blij ft 
steken in getuigenispolitiek. Met de Euro
pese verkiezingen ging de fractie - in ge
meenteraadstermen- van vijf naar zeven 
zetels. 'Dan zullenjullie wel in het College 
willen', wordt er dan gezegd. En niet al
leen door onze politieke geestverwanten. 
Ook CDA en PvdA vinden dat we een fac
tor zijn om rekening mee te houden'. 
In Wageningen was de overweldigende 
uitslag van de Euroverkiezingen goed om 
de kater die men daar overhield aan het 
feit dat hun enige wethouder een half jaar 
geleden uit het College werd gezet te ver
drijven. 'We zijn uit het College gegooid. 
Het feit dat Groen Links tot stand is geko
men, helpt ons terug te knokken', zegt 
Jack Bagers van PPCE Wageningen. 'Nu 
is er behoorlijk wat nieuw elan. Zo van: 
dit blijkt een stabiele club en we stemmen 
ze weer in het College. Het effect van 
Groen Links is dat je niet op een alsmaar 
verliezende club stemt.' 
Het gezamenlijk optreden van PSP, PPR 
en CPN heeft ze in Wageningen geen win
deieren gelegd. In tegenstelling tot de lan
delijke trend wist radicaal-links er ook de 
laatste jaren haar aanhang te vergroten. 
De samenwerking gaat verder dan in de 
meeste plaatsen het geval is. Terwijl in ste
den als Amsterdam, Den Haag en Nijme
gen afzonderlijke partijen toch ook ge
richt waren op versterking van eigen 
gelederen, werden de Wageningse partij
besturen opgeheven en vervangen door 
een coördinatiegroep. Die coördinatie
groep, waarin ook niet-partijleden zijn 
opgenomen, organiseert ledenvergade
ringen, discussie-avonden en zet een 
nieuw verkiezingsprogramma in elkaar. 
Er is besloten dat voor de samenstelling 
van de nieuwe kandidatenlijst niet meer 
wordt gekeken naar partijlidmaatschap 
maar naar de kwaliteiten van de potentië
le raadsleden. 

Partiiachtergronden 

'In Wageningen is absoluut geen zelfstan
dige basis meer voor de partijen', zegt 
Jack Bogers. 'In het progressieve milieu 
hier zijn CPN-ers niet te onderscheiden 
van PSP- of PPR-leden. Diegenen die het 
meest op de eigen partijen georiënteerd 
zijn, zijn leden die naar Wageningen zijn 
gekomen om te studeren aan de Land-
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bouwhogeschooL Die moeten er dan aan 
wennen hoe het hier functioneert.' 
In Leiden is men na vijf jaar samenwer

king een eind in dezelfde richting gegaan. 
Hans de la Mar (bloedgroep PSP): 'De 
PSP in Leiden was steeds sterk verdeeld 
over die samenwerking, maar bij de laat
ste vergadering over Groen Links twijfel
de niemand meer. Hetzelfde gold voor de 
PPR-afdeling. Die volgden steeds de lijn 
Beckers. Maar er lopen zeikerds rond in al 
die partijen. Bij ledenvergaderingen die 
hier gezamenlijk worden gehouden, is er 
nog wel eens een gek die voorstelt om 
stemmingen per partij te organiseren, 
maar daar is nooit een meerderheid voor 
te vinden.' De la Mar vertelt dat er in Lei
den nu een groepje is dat de nieuwe kandi
datenlijst samenstelt: 'Ze houden zoveel 
mogelijk rekening met partijachtergron
den. Maar het gaat niet meer zo van: CPN 
op plaats één, PSP op twee, PPR op drie 
en dan kijken we wel of er nog plek is voor 
een onafhankelijke. Rond de fractie is bij
voorbeeld een vrouwengroep actief waar
van niemand lid is van een partij, maar 
twee daarvan krijgen vrijwel zeker een 
plek op de lijst.' 

Consequent 

In andere plaatsen is men minder hard 
van stapel gelopen. Met name waar het 
gaat om de positie van onafhankelijken 
loopt men achter bij de landelijke ontwik
kelingen. In Amsterdam en Den Haag 
bestaat voorongebondenen de mogelijk
heid om zich rechtstreeks bij de fracties 
aan te sluiten. Zij krijgen dan het fractie
blad thuisgestuurd en worden uitgeno
digd voor vergaderingen. Er is echter één 
maar: ze mogen niet meedoen als er 
gestemd wordt. 
Nijmegen waren er voor niet-partijgan
gers tot nu toe helemaal geen mogelijkhe
den. Marjan Lucas: 'Er klopten wel onaf
hankelijken aan bij de fractie, maar 
vooral de CPN had daar problemen mee 
omdat deze mensen geen verantwoording 
hoeven af te leggen aan een achterban. 
Eén van die onafhankelijken werd uitein
delijk lid van de PSP. Een ander, afkom
stig uit de werklozenbeweging, sloot zich 
voor de vorm bij de PPR aan. We voelden 
ons eigenlijk ingehaald door Groen Links 
doordat landelijk de onafhankelijken er 
meteen bij kwamen. Wat dat betreft wil
len we nu ook consequent zijn door een 
vierde plaats op onze lijst beschikbaar te 
stellen voor een onafhankelijke. Maar 
daar moet je dan wel naar zoeken.' 

Roldoorbreking 

Op een essentieel punt liggen de raads
t'tacties een flinke neuslengte voor op hun 
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toekomstige collega's in de Tweede Ka
mer. Ze hebben intussen jarenlange erva
ring met samenwerken. En tot genoegen. 
Zowel praktisch als inhoudelijk meent 
men er bij gewonnen te hebben. 
Antoinette Tanja van het Links Akkoord 
Amsterdam: 'In de vorige periode was ik 
duo van het enige PPR-raadslid. Ik deed 
vier of vijf commissies, hij deed er zes. Je 
was dus de hele week bezig met het aflo
pen van vergaderingen. Nu bestrijken we 
met een fractie van zes raadsleden en vier 
duo's alle beleidsterreinen en heb je ook 
nog tijd om iets met actieve groepen in de 
stad te doen. Je werkt effectiever en je 
hebt ook meer invloed omdat je veel met 
eigen beleidsvoorstellen komt. Onze frac
tie is er meerdere malen in geslaagd de 
PvdA om te krijgen. Als het gaat om posi
tieve actie en homo-emancipatie kun je 
gerust zeggen dat wij de motor achter het 
huidig beleid zijn geweest. De traditionele 
rolverdeling tussen de partijen is in veel 
gevallen doorbroken. Het zijn niet meer 
alleen CPN-ers die zich met werkgelegen
heidsvraagstukken bezighouden en het is 
niet alleen de PPR die met voorstellen 
rond het milieu komt. En wat ook ver
nieuwend is, is dat er verbindingen wor
den gelegd tussen verschillende terreinen, 
zoals ruimtelijke ordening en milieu, iets 
waaraan de afzonderlijke partijen nooit 
zouden zijn toegekomen.' 

Hoogoplopende ruzies 

Voor veel mensen zijn de partij-tradities 
nog wel van belang, zo meent Marjan Lu
cas: 'In Nijmegen doet de CPN traditio
neel het anti-discriminatie- en minderhe
denbeleid. En je merkt dat je extra kri
tisch bent als iemand van een andere par
tij dat een keer overneemt. Het is goed om 
het bestaan van die verschillen te onder
kennen en ze uit te spreken. Zo werd hier 
in Nijmegen door PSP-ers een discussie 
gestart over prostitutie. Vanuit hun opvat
tingen over tolerantie en het doorbreken 
van taboes. De CPN was geneigd om te 
kijken naar arbeidsomstandigheden van 
prostituées en naar de maatschappelijke 
omstandigheden waaronder dat werk ver
richt moet worden. Dergelijke verschil
lende benaderingen naast elkaar, daar is 
niks mis mee vind ik. De politieke discus
sie wordt er completer door.' 
Jeanine Molier van het door stadhuis- en 
collegeperikelen geteisterd Links Den 
Haag heeft een gematigd-P.ositief ver
haal: 'Vooral in de vorige raadsperiode, 
van '82 tot '86, verliep de samenwerking 
uitstekend. We hadden de portefeuilles 
goed verdeeld, zaten meestal op één lijn 
en we hadden ook als oppositiepartij wat 
in de melk te brokkelen. Op ons voorstel is 
in Den Haag als eerste in Nederland een 
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raadscommissie voor anti-discriminatie
beleid in het leven geroepen. Maar halver
wege de lopende raadsperiade kwam er 
een kink in de samenwerkingskabeL Een 
CPN-raadslid werd vervangen door een 
andere CPN-ster. De PSP en de PPR wil
den meepraten over die verandering, 
maar het is niet gelukt iemand te krijgen 
die de instemming van die twee andere 
partijen had. 
Toen begonnen de conflicten, onder an
dere over dat stadhuis. Het CPN-raadslid 
was tegen de bouw, de rest van de fractie 
ervoor. In de vorige raadstermijn was de 
hele fractie akkoord gegaan met een posi
tief principebesluit. Nu moet je weten dat 
het bij ons mogelijk is om verdeeld te 
stemmen. Probleem was dat we in een 
College zaten dat slechts een raadsmeer
derbeid van één stem had. In dit geval ging 
de vlieger dus niet op en dat gaf hoogo
plopende ruzies. Tot die tijd liepen de me
ningsverschillen altijd dwars door de par
tijen heen. De afgelopen twee jaar heeft 
de CPN in Den Haag de sterke neiging ge
had om zich zelfstandig te profileren, 
maar gelukkig is die neiging door de 
komst van Groen Links nu wat getem
perd.' 

Competentiestriid 

Veel raadsleden klagen over een te sterke 
interne gerichtheid en over het daarmee 
gepaard gaande gebrek aan daadkracht. 
Er wordt een geweldige bestuursstructuur 
in stand gehouden, waardoor er nauwe
lijks voldoende mensen zijn om naar bui
ten te treden. Jeroen Saris, fractievoorzit
ter van het Links Akkoord Amsterdam: 
'Als je in Amsterdam naar de CPN-stads
conferenties gaat, dan komen daar nog 
maar tachtig mensen. De helft daarvan 
wordt in het districtsbestuur gekozen.' 
Plaatselijke PSP-besturen waren vaak 
nog het meest te porren hun eigen organi
satie te verkleinen ten gunste van meer ge
zamenlijkheid. PPR en CPN waren in het 
algemeen meer geneigd vast te houden 
aan partij-identiteit en -organisatie. Dit 
leidde nog wel eens tot een soort compe
tentiestrijd tussen fractie en partijen. 
Marjan Lucas: 'In Nijmegen zijn veel 
mensen actief rond de fractie en maar heel 
weinig in partijafdelingen. Dat leidt nog 
wel eehs tot scheve gezichten bij de 
partijen.' 
Gevolg was dat in veel gevallen fracties 
wervende en inhoudelijke taken van par
tijen gingen overnemen. Jeanine Molier: 
'De partijen zijn de laatste jaren behoor
lijk uitgedund en de besturen schuiven 
veel op de fractie af. Ideeën moeten uit de 
fractie komen en het werk komt ook op 
ons neer. Er zijn weleens gezamenlijke ac
ties, maar die worden dan weer door de 
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fractie geïnitieerd. De besturen kwamen 
in actie als er een conflict was maar staken 
nauwelijks energie in iets opbouwends.' 
Jeroen Saris: 'Ik vind het heel goed dat de 
fractie openbare discussies organiseert. 
We zijn de afgelopen tijd in staat geweest 
om weer regelmatig culturele café's te or
ganiseren waar mensen op afkwamen. 
Maar het evenwicht is volkomen zoek. De 
fractie organiseert niet alleen haar eigen 
aanhang maar ook haar eigen controle. 
De fractiebegeleidingsraad die in het leven 
is geroepen om ons te controleren, wordt 
in feite door ons gedomineerd. De afzon
derlijke partijen vormen geen tegen
wicht.' 

Halve individualisering 

Positief effect van het gebrek aan mensen 
en ideeën bij de partijen was dat de frac
ties nog meer dan voorheen steun zochten 
bij bevriende organisaties. Het Links Ak
koord Amsterdam ging bij het schrijven 
van een nota over werkgelegenheid te rade 
bij allerlei mogelijke onderzoekers, ar
beidsbemiddelaars, vakbondsmensen, 
vrouwen- en migrantengroepen. In Wage
ningen werd een nota over kunst en cul
tuur een jaar lang voorbereid in samen
spraak met 'het veld'. 
Jack Rogersis zeer te spreken over die ont
wikkeling: 'Op die manier word je ge
dwongen meer vindingrijk met zo'n on
derwerp om te gaan. En er ligt nu een 
notitie waarvan ook de partijen die het 
niet direct met ons eens zijn, zeggen dat 
het een gedegen stuk werk is. Het zou 
voor Groen Links goed zijn dit soort din
gen ook landelijk te doen.' 
Als de lokale samenwerkers gevraagd 
wordt welke wijsheden ze de toekomstige 
Tweede Kamer-fractie zouden willen mee
geven, bewijzen ze eens te meer hun eigen 
stelling dat standpunten dwars door de 
partijen heenlopen. Antoinette Tanja van 
de Amsterdamse PPR: 'Openstaan. Zo
veel mogelijk mensen bij je werk betrek
ken. Praktische initiatieven nemen en re
gelmatig gezamenljjke debatten organise
ren.' De CPN-er Jack Bogers valt haar bij. 
Marjan Lucas, eveneens CPN, gaat min
derver: 'Je moet elkaar niet vastpinnen op 
het partijverleden. Maar je moet ook niet 
doorslaan naar de andere kant. Er zijn 
verschillen in traditie en identiteit en deze 
hoeven niet ondergesneeuwd te raken. 
Het succes van Groen Links is daar heus 
niet van afhankelijk.' CPN-er Jeroen Sa
ris daarentegen: 'De discussie over eigen 
identiteit moet onmiddellijk stoppen. Die 
heeft geen enkele functie voor de prakti
sche politiek.' Ook de PSP-ers zijn het 
niet met elkaar eens. Jeanine Molier: 'Een 
raadsfractie hoort als een eenheid te ope
reren. Juist in een politiek gevarieerde 
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fractie moet je een eenduidig stemgeluid 
laten horen.' De Leidse wethouder Hans 
de la Mar: 'De partijen zijn altijd voor in
dividualisering, behalve als het om de 
eigen leden gaat.' 

Sentiment 

Ondanks de gemengde en soms afwijzen
de gevoelens van mijn gesprekspartners 
over 'de partijen' trekken ze niet allemaal 
het bestaansrecht ervan in twijfel. Marjan 
Lucas: 'Teruggaan naar de oude partijen 
is weinig zinvol. Maar over opheffing pra
ten, heeft tijd nodig. Dat maakt zoveel 
emoties los. Eerlijk gezegd ligt dat bij mij 
ook een beetje gevoelig. Het idee dat je je 
thuishonk kwijtraakt. En uit respect voor 
wat de CPN in die zeventig jaar heeft ge
daan. Je wilt waar je jarenlang voor 
gestaan hebt, het consequent opkomen 
voor mensen die onderaan liggen, terug
zien in het programma. Maar het zou ook 
niet goed zijn om partijstructuren uit sen
timent in stand te houden.' Jeanine Mo
lier en Jack Bogers uiten hun twijfels over 
de landelijke verenigbaarheid van de par
tijculturen. Maar, zoals Antoinette Tanja 
opmerkt: 'Een weg terug is er niet meer.' 

Hans de la Mar kan zijn ongeduld nauwe
lijks bedwingen: 'Ik word lid van de Vere
niging Groen Links. Ik wacht op een goed 
tijdstip om de PSP te verlaten. Ik ben nog 
steeds de enige PSP-wethouder in Neder
land. Daarom is het ook niet niks om af
scheid te nemen van mijn partij. Maar we 
moeten af van die bloedgroepen en verder 
gaan met mensen die zin hebben er wat 
van te maken.' Jeroen Saris doet in gedeci
deerdheid niet voor hem onder: 'Je moet 
geen ruzie meer met die partijen maken. 
We hebben het nu toch voor elkaar?' 

Marja Vuijsjc 

Marja Vuijsje is beleidsmedewerker van 
het Amsterdamse Links Akkoord en pu
bliciste 

N G 



JAARGANG 2 NUMMER 3 NAJAAR 1989 

A WONDERFUL 

De wind staat goed, maar 
waarheen gaat de reis? Is 
Groen Links tevreden als 
Nederland verriikt wordt 
met een Groentax, een be· 
lastingstelsel waarmee de 
politici het volk aan de por• 
temonnee mee kunnen 
trekken naar een schonere 
wereld? Waarheen gaat 
de reis en met welk voer· 
tuig eigenliik? Beckers, 
Brouwer, De Boer en Van Es 
• houten wielen ratelen op 
lang versleten plaveisel. 
HELLING-redacteur Frank 
van den Berg treedt op als 
wagenbegeleider. 
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Doodslag om een muis op het PSP-con
gres: 'Zij bespraken zaken van wederzijds 
belang.' Maar er zijn nu toch 'onafhanke
lijken' toegetreden? Onafhankelijk van 
wie? Vooralsnog meer onafhankelijk van 
u en mij, de kiezers, dan van de partijbe
sturen van de oude drie. Die gaan immers 
de dienst uitmaken in dat duistere, nieuwe 
bestuurdershok, de Groen Linkse Raad, 
waar al een eerste benoemingsconflict 
plaatsvond voor we wisten dat het be
stond. 
Groen Links heeft geen reisdoel en geen 
voertuig. Groen Links is geen ding of 
doel. Groen Links is een kans. Een fan
tastisch mooie kans. Wee dat we over tien 
jaar treuren: een gemiste kans. 'We willen 
nièt alleen maar dat er in Nederland een 
aantal zaken anders geregeld wordt, al is 
dat niet onbelangrijk. Wij willen een heel 
andere politieke cultuur, een verdieping 
van de democratie. Grote groepen mensen 
hebben het idee dat ze geen invloed heb
ben op de politieke besluitvorming. Ze 
worden bewust buiten het spel gehouden, 
op die ene dag in de vier jaar na. Dat moet 
essentieel anders.' 
Mijn hoofd zit vol met woorden en zin
nen: '!t's a wonderful world' en 'Neem er 
zelf ook één'. Sommige van die zinnen 
herken ik als afkomstig van de CPN, of de 
PSP, of de PPR, of alledrie. Straks zullen 
ze van Groen Links zijn. Zij zijn jaren 
oud, maar worden steeds opnieuw uit
gesproken op een toon alsof ze zelf be
dacht zijn. Sommige woorden worden 
ding. 'A wonderful world', met een glas 
bier en 'neem er zelf ook één', verdwijnt 
ook al vloeibaar in een keelgat. 

Charme 

Maar de woorden 'een nieuwe politieke 
cultuur' zijn altijd hun afkomst trouw ge
bleven. Vele congressen, conferenties, 
partijraden en bestuursvergaderingen 
lang. In de politieke cultuur van radicaal
links leidt de invloed van grote groepen 
mensen ofwel tot een optelsom van vele 
niet tegen elkaar afgewogen eisen, ofwel 
tot een dictatoriaal opgelegde en slaafs 
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geaccepteerde eenheid, ofwel tot een af
splitsing van weer een nieuwe politieke 
groep met weer dezelfde politieke cultuur. 
Wordt Groen Links een gewone partij? 
Wordt Groen Links een beweging? Of 
wordt het iets waar nog geen woord voor 
is, maar waar we zo vaak over dachten als 
we 'het vraagstuk van de relatie tussen de 
partij en de maatschappelijke bewegin
gen' weer eens op één onzer vele agenda's 
plaatsten? 
De beweging heeft de charme van de uto
pie, de partij heeft de charme van de 
macht. (Wie in de vakbeweging vooral de 
charme ervaart van het eigenbelang hoort 
eerder bij de PvdA dan bij Groen Links 
thuis.) Wie die twee aantrekkelijkheden in 
één organisatie wil verzoenen, stuit op het 
probleem van leiderschap en vertrouwen 
of, wat hetzelfde is maar in de werkelijk
heid gebruikelijker, gebrek aan leider
schap en wantrouwen. Die werkelijkheid 
heeft niet altijd zo bestaan. In de tijd der 
verzuiling konden partij en beweging nog 
pijnloos worden samengevoegd. De leider 
sloot zijn compromissen, maar wij wisten 
dat hij het goed bedoelde. Nu weten we ze
ker dat hij ons uit puur eigenbelang ver
kwanselt. 

Boegbeeld 

Leiderschap en vertrouwen zijn kernpun
ten in iedere politieke cultuur, maar ner
gens zijn ze zo problematisch als bij radi
caal-links waar men macht met utopie wil 
verbinden, ook als het gaat om de definië
ring van de macht en het leiderschap. 'Wij 
erkennen geen leiders; radicale democra
tie', riepen de PSP-jongeren. Maar ook: 
'Er is maar één links Kamerlid: Van der 
Spek.' De CPN meende lang dat iedere ge
boren actieleider vanzelf ook wel een goe
de gekozen partijbestuurder zou zijn. De 
PPR stond erop dat degene die het meest 
gekant was tegen de vorming van Groen 
Links de leiding ervan zou krijgen: de lei
der van de grootste groep is de grootste 
leider. 
Bij geen enkele politieke stroming is het 
wantrouwen in de leiders zo groot als bij 
radicaal-links, maar óók geldt dat bij 
geen enkele stroming het eigen leider
schap zo met taboe is omgeven. We lachen 
ons rot als de VVD om een andere koers te 
varen van stuurman wisselt, maar op het 
Groen Linkse schip is het leiderschap een 
onwrikbaar boegbeeld. 
De zuiverheid van de utopie en het gedon
der van de macht zijn niet alleen sterk ver
schillend van charme, ze volgen ook ande
re wetten, een andere logica. Om deze 
geheel verschillende manieren van denken 
in één partij te combineren, zal de politie
ke cultuur er één moeten zijn van leven-
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digheid en creativiteit in de produktie en 
uitwisseling van gedachten. Sinds lang is 
in de psychologie bekend dat deze kwali
teiten secundair zijn en alleen in een men
selijke gemeenschap tot ontwikkeling 
kunnen komen als onderling vertrouwen 
en helderheid omtrent leiderschap en re
gels verzekerd zijn. 
Dat is dan ook ongetwijfeld de reden dat 
er nergens in de radicaal-linkse politieke 
cultuur bronnen van gedachten bestaan 
die eindeloos en vrij durven en mogen 
spuiten. Ook op dit vlak valt radicaal
links vooral op door onvolwassen gegrin
nik wanneer een ander, in dit geval de 
PvdA, wél in staat is er een wetenschappe
lijk bureau op na te houden dat de partij 
bestookt met onconventionele ideeën. 

Structurele piilers 

Politieke cultuur is iets anders dan politie
ke structuur. De manier waarop je met el
kaar omgaat, is iets anders dan de regels 
die er daarover bestaan. De cultuur kan 
volstrekt verschillen van die welke de ma
ker van de structuur voor ogen stond. Het 
democratisch-centralisme zou democra
tisch hebben moeten zijn. Geen structuur 
was zo gunstig voor het creëren van auto
ritaire leiders als de basisdemocratie in de 
Amsterdamse kraakbeweging. Het is in 
het volste besef hiervan dat ik toch cultu
rele elementen als vertrouwen, openheid 
en creativiteit op structurele pijlers wil 
zetten. Groen Links moet immers utopie 
met realiteit kunnen verzoenen. Een ordi
naire lijst met 'eisen' daarom: 

* Het leiderschap moet veel ruimte krij
gen om politiek te manoeuvreren. 

* Een bestuurdér I kamerlid blijft maxi
maal acht jaar ~n functie. 

* Zijn/haar inkomen blijft nauw gerela
teerd aan het laatste - buiten de politiek 
verdiende- loon. 

* Scholingsfaciliteiten moeten ervoor 
zorgen dat terugkeer naar het oorspron
kelijke beroep mogelijk is. 

* Er komt een actieve afdeling 'scouting 
leiderschap', met een flinke pot voor trai
ning. Politieke leiders moeten uit alle Ia
gen van de maatschappij kunnen worden 
aangetrokken, tegen de huidige academi
sche tendens in. Dus moeten ze goed bege
leid worden in het ontplooien van en het 
reflecteren op hun standpunten en kwali
teiten. Met behoud van eigen taal en cul
tuur. Dat is dus iets heel anders dan 
'scholing'. 

* Groen Links plaatst in het hart van 
haar organisatie een pers die vrij is van 
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bestuurders. Daarnaast een dito weten
schappelijk bureau. Zij werken vanuit de 
stelling van Machiavelli: 'De kracht van 
een regel kan alleen worden aangetoond 
door hem aan te vallen.' 

* Er komen mogelijkheden tot directe de
mocratie in de vorm van referenda of 'on 
line'-ledenraadplegingen om af en toe de 
besturenlaag te kunnen overslaan. 

* Tendensgroepen die zich binnen Groen 
Links willen vormen, hebben recht op fa
ciliteiten. 

Schudden 

Groen Links bestaat nog niet. De partijen 
zijn samen in een retort gestopt, maar het 
effect is tot nu simpel-natuurkundig van 
aard: vermenging. Voor de vorming van 
iets nieuws is meer nodig: katalysatoren, 
verhitting, heftig schudden. Velen zijn er
van overtuigd dat hier een mooie nieuwe 
stof kan ontstaan. Vakhondsgroepen van 

de drie hebben met elkaar contact opge
nomen, de jongerenorganisaties zijn naar 
elkaar toegestapt. Zelfs Marcus Bakker, 
die lang gestreden heeft tegen samengaan 
en vóór een zelfstandige CPN, pleit er el
ders in dit nummer van DE HELLING 
voor, zij het wat omfloerst, om nu groots 
de volgende stap te zetten. 

Tot nu toe zijn de oude leiders vooral be
kwaam geweest in wachten. Wachten tot 
de geschiedenis hen tot de volgende zet 
dwong. Radicaal Links is er niet om Ne
derland te verrijken met een paar nieuwe 
wetten en regels. Radicaal Links heeft er 
altijd voor gepleit om meer mensen meer 
greep te geven op de loop van de geschie
denis van hun maatschappij. Om te be
ginnen op die van de eigen partij. 

Frank van den Berg 

Frank van den Berg is redacteur van DE 
HELLING 

STERFT GIJ OUDE VORMEN 
EN GEDACHTEN 

'"'LINKS 
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YIIJ IN DE VAKBEWEGING 

Wij in de vakbeweging 
waren allang voordat 
Groen Links, Hare Ma
jesteit en Nelie Smit Kroes 
dat waren zéér bezorgd 
over het milieu. Om ons te 
bezinnen op onze verant
woordeliJkheid daarvoor 
trokken wij in de vakbewe
ging ons op ongeregelde 
tijden terug in een ster
vend vakbondsbos, er
gens op de Veluwe. 
Wij in de vakbeweging, 
voorzitters van bonden, 
FNV-bestuurderen en staf
medewerkers verlieten 
onze over de Randstad 
verspreide bonctsburelen 
en stortten ons, elk apart, 
per Op el Kadettof Ford 
Siena in een file oost
waarts. Ter hoogte van een 
nog rustiek gelegen 
midden-Nederlands hotel
complex parkeerden wij 
in de vakbeweging onze al 
of niet gekatalyseerde Ka
detten keurig naast elkaar, 
een stuk of twintig op een 
rij 
Redelijke gecatered, air
geconditioneerd doch 
weldra actief of passief 
doorgerookt, beraadden 
wij in de vakbeweging ons 
daarna diepgaand op het 
falen van de vaderlandse 
politiek ten aanzien van 
'ons' milieu. Niet over het 
'milieu' waaruit wij in de 
vakbeweging vandaan ko
men, proletarisch of mid
denklasserig. Niet over 
'het' milieu van de Club 
van Rome uit de jaren ze
ventig, toen 'het' milieu 
nog eigendom was van het 
grote ondernemerdom of 
zorg van de kleine activist. 
Nee, nu was in de jaren 
tachtig 'ons' milieu ook van 
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ons in de vakbeweging ge
worden, van de nationale 
en internationale 
arbeiders- en middenklas
sen. Wij in de vakbewe
ging moesten, zo meldden 
onze stukken en discussie
verslagen allang vóór de 
automobiliteitscrisis, be
reid zijn er offers voor te 
brengen, mentaliteiten te 
beïnvloeden, desnoods de 
blikken fetisJ van de mate
riële werknemersemanci
patie ervoor langs de weg 
laten staan. 
Wij in de vakbeweging 
werden het daarover wel
dra eens, waarna wij 
mochten gaan bowlen, 
drinken of slapen; dat laat
ste ook weer elk apart. 's 
Anderendaags ontbeten 
wij in de vakbeweging in 
estafette, elk apart, eerder 
oflater; al naar gelang de 
plek, elk apart, van ons 
respectieve bondsbureau 
ofte verwachten respec
tieve file. Dit euvel domi
neerde onze verse jus
gesprekken. Wij in de vak
beweging voerden die 
morgen consequent ons 
vers beleid uit: er vertrok 
zowaar een middenklas
ser minder, en het eenza
me trein+ taxi-bobootje 
van de vorige dag werd 
liefderijk opgenomen in 
de doorrookte Nissan 
Cherry van de Jongeren
beweging. Hielden wij in 
de vakbeweging ons mid
dellange termijnbeleid 
maar strak vast, dan zou
den nog vóór het vak
bonctsdennenwoud ge
heel onthoofd zou zijn, 
onze Kadetten, schaarser 
in getal, tot de laatste 
plaats bezet raken. 
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Ons beleid van ons in de 
vakbeweging was dus al 
vóór de verkiezingen con
sequent: het ging om de 
zorg voor 'ons' milieu. Nu 
moesten wiJ in de vakbe
weging onze leden, elk 
apart, nog overtuigen dat 
ook zij gevieren in de Ka
det! gewrongen moeten 
voortaan. Dat moest gauw 
dan maar, anders was 'de 
politiek', Groen, Links of 
zelfs Rechts, elk apart of 
samen, ons in de vakbewe
ging nog vóór na 6 sep
tember. .. 

Flo~rian Diepenb1r0ck 

Florian Diepenbroek is re
dacteur van DE HELLING 
en voorzitter van de 
Kunstenbond FNV 
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