
Jtls- de beschaving een kleed is dat mensen door de 

eeuwen heen samen hebben geweven, dan zien we nu de ontrafeling 

van dat kleed. ~nneer we als- samenleving niet de moed hebben om 

dat proces een halt toe te roepen, zullen de gevolgen op termijn zeer 

ernstig zijn. Het wordt tijd om de mooie verhalen over de zegenrijke 

werking van de ongereguleerde markt te verwijzen naar de plaats 

waar ze thuishoren: het rijk der fabelen. Niet alleen op politici, 

maar op álle burgers rust de verantwoordelijkheid om de uitverkoop 

van onze beschaving te stoppen en een verdere afbraak van de 

publieke zaak te voorkomen. ' 

Zo eindigt het manifest Stop de Uitverkoop 
van de Beschaving, dat meteen na publicatie 
op 1 mei de NRC de tongen in beroering bracht. 
Elke zichzelf respecterende krant en menig 
radio- en tv-programma zocht voor- en tegen
standers van dit opmerkelijke initiatief om te 
reageren. Twee vragen kwamen steeds aan de 
orde: is het werkelijk zo slecht gesteld met de 
publieke zaak in Nederland? En: in hoeverre 
gaat het hier om een SP-actie? Jan Marijnissen 
geeft een toelichting. 

Gaat het echt zo slecht met onze beschaving? 
'Gelukkig gaat het op veel punten nog goed - en 
precies daarom is het alarmerend hoe snel we op 
bepaalde terreinen vormen van beschaving inleve
ren. Om maar wat te nomen: het accepteren dat 
steeds meer mensen uit vui lnisbakken eten en 
rondzwerven. Dat oude mensen die verzorging 
nodig hebben, niet meer op tijd gewassen worden 
en verschoond. Dat mensen maanden moeten 
wachten op thuiszorg of opname in een verzor
gings-of verpleeghuis. Dat onderwijzers ten einde 
raad kinderen naar huis sturen wegens gebrek aan 
personeel. Dat we orkesten opheffen en theater
gezelschappen bankroet laten gaan. Dat we zaken 
waarvan we wisten en eigenlijk weten dat je die 
het beste door de overheid kunt laten doen, uit
verkopen aan een volstrekt niet te controleren 
'markt' , zoals de trein, de bus, de leverantie van 
gas, water en stroom. Dat we kostbare ruimte ver
patsen aan projectontwikkelaars in plaats van te 
behouden voor ons en de mensen die na ons 
komen. Dat we democratische zeggenschap uit
verkopen aan Brussel en Straatsburg. Allemaal 
voorbeelden die bewijzen dat de beschaving echt 
in de uitverkoop is.' 
Stop de uitverkoop van de beschaving is ook de 
leuze waaronder de SP sinds vorig jaar een 
groot activiteiten ontplooit. Is het nu gepubli
ceerde manifest ook een SP-actie? 
'Nee, het is een actie van de pas opgerichte stich
ting met dezelfde naam. Het is juist dat de SP 
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vorigjaar een campagne begonnen is tegen de ver
loedering van het publieke domein, van de teloor
gang van de publieke zaak. We constateerden 
daarbij dat ons motto veel mensen aanspreekt en 
de zorg heel breed gedragen wordt. Niet alleen 
door de leden van de SP maar even zo goed door 
vele anderen: verpleegkundigen, onderwijzers, 
politieagenten, kunstenaars, vakbondsmensen. 
Die overtuigden ons ervan dat het van groot 
belang zou zijn iedereen de kans te geven zich aan 
te sluiten bij een verzetsbeweging tegen die uit
verkoop. Dan moetje al s politieke partij een stapje 
opzij doen en het initiatief overdragen aan een 
breder gezelschap. Vergelijk het met de beweging 
tegen de plaatsing van kruisraketten in de jaren 
' 80 of de campagne voor een brede maatschappe
lijke discussie over het gebruik van kernenergie. 
Daarom heb ik begin dit jaar aan onze Partijraad 
gezegd dat ik contact zou zoeken met mensen van 
wie gehoopt mocht worden dat zij zouden willen 
functioneren als trekkers van zo ' n brede, de partij
politiek overstijgende, campagne. Betrokken 
mensen, die niet bang zijn hun nek uit te steken. 
Zo is een bont gezelschap bijeen gekomen dat 
samen de stichting 'Stop de uitverkoop van de 
beschaving' heeft opgericht, als breed burger
initiatief.' 

Hoe ziet dat gezelschap er uit? 
'Arjo Klamer is hoogleraar economie, nu aan de 
Erasmusuniversiteit van Rotterdam en vroeger 
aan de George Washington-universiteit in New 
York, altijd even kritisch, onder andere als het om 
de Europese Unie gaat. Huub Gosterhuis is theo
loog, fi losoof, dichter, oprichter van de Rode 
Hoed, betrokken bij het filosofisch tijdschrift 
Roodkoper. Nilgün Yerli is cabaretière en sinds 
kort ook schrijfster, met een grote betrokkenheid 
bij de problematiek van migranten in de Neder
landse samenleving. Lees haar recente boek 'De 
garnalenpelster' maar eens. Freek de Jonge kent 
iedereen -en iedereen kent hem als buitengewoon 
betrokken artiest, die als het nodig is buiten ge 
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Stichting Stop uitverkoop beschaving 
publiceert spraakmakend manifest 

Jan Marijnissen: 

'Ik denk dat we heel 
veel mensen achter 

onze oproep krijgen' 
baande paden durft te gaan. Dat geldt ook zeker 
I'OOr Dorien Pessers, bij velen bekend vanwege 
aar kritische columns in de Volkskrant. Ze is 

J)lfist en wetenschapper. Harry de Winter is produ
cent van tv-programma's en de grondlegger van 
IDtv. Sinds een paar seizoenen is hij zelf presenta
tor van het programma Wintertijd. Hij maakt zich 
!JUte zorgen over de verloedering van de massa
Inedia en de geweldige impact daarvan op jonge 
mensen. Mies Bouhuys is schrijfster en heeft ook 
een grote staat van dienst als mensenrechten
activist, bijvoorbeeld voor de Dwaze Moeders in 
Argentinië. Wouter van Dieren is een van Neder
lands bekendste milieudeskundigen. Hij is lid van 
e beroemde Club van Rome. Bob Fosko komt uit 
e wereld van de cultuur. Hij maakte deel uit van 

·oe raggende mannen ' en nu is hij de zanger van 
Gore Lef. Ook is hij tegenwoordig als tv-presenta
tor aan de slag. Karel Glastra van Loon is nu druk 
doende met literatuur, maar ken ik hem ook als 
JJOUrnalist en geëngageerd meedenker in campag
mes als 'Nederland in tweeën?!' . Hij heeft van de 

jdragen van de bestuursleden een mooi en helder 
gecomponeerd manifest gemaakt.' 

Hoe gaat het nu verder? 
'De publicatie van ons manifest heeft veel los
gemaakt. Heel veel positieve maar ook heel wat 
kritische reacties in de dagbladen , op radio en tv, 
die duidelijk maken dat we de vinger op de zere 
wiek leggen met onze analyse. Nu zoeken we de 
eerste honderd medeondertekenaars . Daarna moe
neo we beslissen over de volgende stappen. Bij het 

uitkomen van het manifest hebben we al aange
geven dat het stichtingsbestuur er over denkt om 
een echte volkspetitie aan regering en parlement te 
organiseren.' 

Wat is bij dat alles de betrokkenheid van de 
SP? 

'Toen ik voorstelde om tot verbreding over te gaan 
en als SP de zaak in handen te geven van 
de nieuwe stichting, kreeg ik daarvoor alle steun 
van de Partijraad. Ik hoop dat als de stichting 
straks hu lp nodig heeft, bijvoorbeeld bij het orga
niseren van de volkspetitie, onze afdelingen daar 
enthousiast op zullen reageren, net als hopelijk 
vakbondsafdelingen, ouderenbonden, culturele 
organisaties enzovoorts. Want één ding is duide
lijk: het thema wordt door ontzettend veel mensen 
belangrijk gevonden - het is nu zaak om zoveel 
mogelijk van ai die mensen achter onze oproep te 
krijgen om de uitverkoop van de beschaving een 
halt toe te roepen . 
Onze afdelingen gaan natuurlijk ook zelf verder 
met hun acties tegen allerlei vormen van verslon
zing van de publieke zaak, waarover we op onze 
regioconferenties in maart en april hebben gespro
ken. Daar is nog een heleboel werk te verzetten, 
zoals we samen hebben vastgesteld. 

De volledige tekst van het manifest zal afgedrukt 
worden in de komende Tribune, en is nu al te lezen 
op www.stopdeuitverkoop.nl. Daar zijn ook de -
uiterst lovende - reacties te lezen, die al binnen
gekomen zijn. 
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