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A. SALOMONSON 

Verloedering of vernieuwing? 

Haat de verloedering toe in Neder
and? De criminaliteit stijgt, onze 
(!'~te steden vervuilen, het vanda
isme kost de gemeenschap tiental
en miljoenen guldens per jaar, het 
:igenmachtig optreden neemt 
mgstwekkende vormen aan, het 
wrmbesef vervaagt. Men hoeft 
(een cultuurpessimist te zijn om 
ran zorg over desintegrerende ver
chijnselen in onze samenleving te 
~orden vervuld. 
v' ooral de zwakkeren voelen zich 

>edreigd. Bejaarden, vrouwen, ge
landicapten durven 's avonds niet 
neer alleen de straat op. Alleen
~onenden doen niet meer open als 
:r wordt gebeld, uit angst voor een 
>verval. Maar ook de weerbaren 
djn vaak genoeg slachtoffer van in
imidatie of chantage. Winkeliers 
~orden maanden achtereen besto
en door hen bekende figuren uit de 
mderwereld zonder dat ze aangifte 
lurven doen. Autorijders worden 
n elkaar geslagen als ze aanmer
dng maken op onbehoorlijk rijge
lrag van anderen. 

~atuurlijk zijn er oorzaken aan te 
~ijzen: de dalende levensstandaard 
:n de massale werkloosheid waar
laar grote bevolkingsgroepen ieder 
oekomstperspectief is ontnomen; 
1et opvangen en integreren van 
ninderheidsgroepen met een ge
lee! verschillend cultuurpatroon 
~at onvermijdelijk tot botsingen 
eidt; en het snelle proces van ont
lerkelijking met als gevolg het weg
rallen van een duidelijke morele 

autoriteit. Allemaal redenen van 
wat maar al te vaak als het 'verval' 
van onze welvaartsstaat wordt be
stempeld. 

Moeten we hier werkelijk van ver
val spreken? Zonder twijfel is de 
aantasting van het rechtsgevoel een 
ernstige zaak. Natuurlijk moet de 
harde criminaliteit van de interna
tionale drugsmaffia, van professio
nele gijzelingsbendes met even har
de hand worden aangepakt. Maar 
dat gebeurt ook. En voor zover de 
technische middelen daarvoor on
toereikend zijn door te weinig re
chercheurs, overbelaste rechters en 
een tekort aan cellen, is men bezig 
daar verandering in aan te bren
gen. 

Daarnaast evenwel is er de grijze 
zone van de kleine criminaliteit, de 
kleine onveiligheid, die voor ons 
land -in deze omvang althans- een 
nieuw verschijnsel mag zijn, maar 
die in de rest van Europa (om van 
de rest van de wereld maar te zwij
gen) altijd al tot het normale levens- . 
patroon heeft gehoord. In steden 
als Berlijn, Parijs, Wenen, toch heus 
niet bekend als zeer onveilige ste
den, zou geen vrouw of bejaarde 
het in zijn hoofd halen - nu niet en 
vroeger niet - om zich na zonson
dergang alleen op straat te wagen. 
Of de voordeur te openen zonder 
zich eerst door het kijkgaatje ervan 
te hebben verzekerd dat er 'goed 
volk' heeft aangebeld. 
In zover is een (gerechtvaardigd) 
gevoel van grotere onveiligheid de 
prijs die Nederland betaalt voor 
een grotere vrijheid. Wij hebben 
ons ontdaan van de vaak zo ver
stikkende structuren van kerk, klas-

senmaatschappij en patriarchaat. 
Wij hebben onze grenzen geopend 
en een royaal vreemdelingenbeleid 
gevoerd. Op alle fronten is het leef
klimaat in ons land, vergeleken met 
een halve of zelfs een kwart eeuw 
geleden, milder geworden, libera
ler, verdraagzamer. Dat vergt 
evenwel een diepgaand aanpas
singsproces waarbij spaanders vlie
gen en pijn wordt geleden, maar 
dat uiteindelijk leidt tot een grotere 
leefbaarheid. 
Het betekent ook een grotere ver
antwoordelijkheid voor het indi
vidu om die nieuw gewonnen vrij
heid te beschermen en voor mis
bruik te behoeden. Juist voor n'66, 
een partij die de emancipatie van 
de mens in zijn vaandel heeft ge
schreven, is hier een taak wegge
legd. Er is eigen initiatiefvanuit de 
samenleving nodig, creativiteit bij 
botsingen en onderlinge solidari
teit, om te voorkomen dat de uit
wassen van die vrijheid zo bedrei
gend worden dat de autoriteiten 
worden gedwongen repressiever te 
gaan optreden. Wie goed kijkt, kan 
aanzetten voor dat eigen initiatief 
en die solidariteit ook overal om 
zich heen zien. 
n'66 heeft altijd gepleit voor een 
pluralistische samenleving. Welnu, 
we zijn op het ogenblik met zijn 
allen hard bezig die te verwerkelij
ken. De prijs voor dat pluralisme is 
een grotere onzekerheid en soms 
helaas ook een grotere onveiligheid. 
Om daaruit evenwel te conclude
ren dat ons land verloedert, getuigt 
van défaitisme en een eenzijdige 
kijk op de zaken. 
Onze cultuur brokkelt niet af, zij 
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vernieuwt zich. Dat gebeurt mede 
dankzij grotere ontplooiingskansen 
voor alle inwoners van dit land. 
Maarten Engwirda heeft op de 
wenselijkheid daarvan bij de alge-

mene beschouwingen van deze 
herfst in de Tweede Kamer terecht 
nog eens de nadruk gelegd. Maar 
die vernieuwing moet wél behoed
zaam worden begeleid. Dat vraagt 

van ieder medemens moed en vin
dingrijkheid in situaties waarin hij 
zelf met verloedering wordt gecon
fronteerd. 

I 

g 
n 

e 

g 
0 

g 

V 

Zl 

n 

VI 

li 

se 

w 

se 

SC 

m 
di 


