
blokkades en psychologische mechanismen. De anti-politiek van 
de intellectuelen schiet de politici vaak in het verkeerde keelgat. 
Zij voelen zich in de beklaagdenbank gezet en wenden zich ve
rongelijkt af. Dit conflict is echter niet nieuw, zoals blijkt uit het 
jongste boek van Dick Pels: "Tegenover die onmiddellijke po
litisering van het intellect wist Ter Braak al zoiets te formuleren 
als een 'anti-politieke politiek' die de autonomie van de cultuur 
en burgerlijke maatschappij verdedigt, ook en met name tegen 
de professionele politiek zelf: daarmee anticiperend op een denk
beeld dat in onze tijd actuele betekenis heeft gekregen in Oost
Europa via schrijvers als Konrád en Havel en in het Westen via 
maatschappijtheoretici als Gouldner, Foucault, Habermas en 
Bourdieu" (11) 
Zowel Konrád als Van Mierlo zijn naar mijn mening iets te opti
mistisch over de relatie tussen intellectuelen en politici. Konrád 
veronderstelt te gemakkelijk de onafhankelijkheid van de intel
lectueel in de post-industriële informatiemaatschappij, waardoor 
de intellectuele elite zich in een relatief veilige positie zou bevin
den. Hij erkent te weinig dat ook de intellectuelen veelal bureau
cratisch zijn ingeschakeld. Van Mierlo onderschat de intellec
tueel-vijandige sfeer in de politiek en de verbureaucratisering 

van het politieke domein. Waarschijnlijk ingegeven door zijn ei
gen hybride persoonlijkheid overschat hij de ontvankelijkheid 
van de gemiddelde politicus voor intellectuele kritiek. 
Zonder het proces van bureaucratisering aan de orde te stellen, 
te onderkennen en te begrijpen, komen we niet uit de impasse. 
Belangrijk is dan om te begrijpen dat het niet om verantwoorde
lijkheid en schuldtoewijzing aan personen gaat, maar om het 
aan de kaak stellen van een systeem werking. 
Het zal er echter ook om gaan een arena te scheppen waarin po
litiek en intellectualiteit elkaar, zonder gezichts- of prestige-ver
lies, kunnen ontmoeten. Eén mogelijkheid tot het scheppen van 
zo'n forum ligt besloten in de politieke partijen. Het tragische is 
echter dat men juist binnen deze partijen zelf zich deze mogelijk
heid nauwelijks lijkt te beseffen. Voorlopig zullen we het dus 
moeten doen met de ontmoetingen tussen politiek en intellectua
liteit zoals die plaatsvinden binnen persoonlijkheden als Konrád 
en Van Mierlo. En in deze specifieke gevallen is dat gelukkig 
boeiend genoeg . • 

(11) Die/;' Pels, '1:let democratisch verschil', V(I" Gel/nep, 

Amsterlillm, 1993, p. 21 

DEBAT 

Hoe duurzaam zijn mainports ? 
Door Robert Jan Jonker 

I
n het streven naar een duurzame 
samenleving staat de leefbaarheid 
op aarde centraal. Een leefbaarheid 

die aan de ene kant gewaarborgd moet 
blijven door voldoende sociale en econo-

Hoe consequent, of hoe prag
matisch, zullen de Democraten 

cussiepunten te worden bij het vaststel
len van ons verkiezingsprogramma, 
ervan uitgaande dat het huidige kabinet 

zijn in hun denken over de verhou- er niet meer in zal slagen om definitieve 

mische zekerheden, maar ook een leef
ding tussen economie en milieu ? beslissingen door het parlement te laten 

nemen. Een aantal overwegingen en een 
conclusie om de discussie te stimuleren: 
over supermarkten, Europa en de ener
gieheffing. 

baarheid die in het gedrang komt door al- Hier het antwoord van een criticus. 
lerlei activiteiten die juist zijn bedoeld • • 
om die gewenste sociaal-economische 
zekerheden op termijn veilig te stellen. Momenteel is de dis-
cussie rond de twee Nederlandse mainports, Schiphol en de 
Rotterdamse haven, de meest opvallende in het maatschappelijk 
debat over die leefbaarheid, als we ons tenminste even beperken 
tot het terrein van de ruimtelijke ordening en de vraag hoe Ne
derland er fysiek in 2010 bij moet liggen. De vraag hoe met deze 
projecten om te gaan lijkt ook één van de belangrijkste dis-

--------- -- ---

Robert Jcm JOl/ker is werl.·z(Jwu als milieu-adviseLlr. llij is lid 'VCI/I de SWB
kerl/groep dllLlrzmne ol/llViJ .. kelillg ell 'VCII/ 1990-1993 wc's hij D66-gemeelll.e
ral/ds/id ill Utrecht . 

Supemwrklell 

Bij de discussie over de uitbreiding van Schiphol en de Betuwe
route, als meest in het oog springend element van mainport Rot
terdam (hoewel de nieuwe Maasvlakte er ook staat aan te ko-
men), gaat het in wezen om dezelfde tegenstelling. 
Aan de ene kant staan mensen en organisaties wier primaire 
activiteit het is te opereren in een markt waarin goederen wor
den geproduceerd en vervoerd en waarin mensen reizen. In die 
markt leidt concurrentie tot de noodzaak van efficiencyverho-
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ging hetgeen weer leidt tot schaalvergroting. En net als bijvoor
beeld bij winkels leidt die concurrentie en schaalvergroting 
uiteindelijk tot een aantal (lucht)havens die alles, maar vooral 
bulk (zoals olie, containers en charterpassagiers) goed kunnen 
verwerken (de supermarkten of mainports) en een aantal kleine
re (lucht) havens voor meer lokale of specialistische activiteiten 
(de kruidenier op de hoek of de speciaalzaak). 
En bleef het bij winkels, dan was er niets aan de hand. Albert 
Heijn is te vermijden voor wie dat wil. Bij mainports is dat lasti
ger, zeker in een dicht bevolkt land als Nederland. Aan de ande
re kant in het debat staan de mensen die hinder ondervinden en 
aan risico's blootstaan, alsmede mensen en organisaties die zich 
afvragen of het nou wel nodig, verstandig is, om in Nederland 
twee supermarkten te willen runnen. 
Zijn mainports duurzaam? Ze zijn in ieder geval bedoeld als 
duurzame motoren voor de economische ontwikkeling van Ne
derland. Ze fungeren als een katalysator voor economische acti
viteiten rondom. Vanuit een beleid gericht op economische ont
wikkeling en bevordering van werkgelegenheid in Nederland 
zelf, lijkt het meegaan in de ontwikkeling van Schiphol en de 
Rotterdamse haven dus niet meer dan logisch. Natuurlijk bin
nen randvoorwaarden van milieu en leefbaarheid voor omwonen
den, maar die zijn netjes (?) in rijksnota's en Plannen van Aan
pak vastgelegd. De vraag waartoe, lijkt voldoende beantwoord: 
de markt leidt er als het ware vanzelf toe en de werkgelegenheid 
vraagt het. 

Europa 

Toch zijn er nog wat problemen. De eerste ligt in die markt zelf. 
Die is Europees of groter. En zoals kleine gemeenten vochten om 
sporthal, zwembad of nieuwbouwwijkje tot ze werden samenge
voegd of opgeheven, vechten de Europese naties om hun super
markten. Een verenigd Europa? Ja straks, eerst mijn positie vei
lig stellen. En zo vechten een tiental luchthavens en evenveel 
zeehavens om dat ene ideaal: erbij te horen. 
Dat dit voor Europa als geheel gepaard zal gaan met een gigan
tisch verlies aan energie en kapitaal is van later zorg. Gezien de 
Europees gezinde instelling van D66 zou dit ons wèl een zorg 
moeten zijn. Als we het Europese huis zo onderschrijven, is het 
werk van een havenarbeider in Marseille dan minder waard dan 
in Rotterdam? De problematiek pleit voor een Europees ruimte
lijk ordeningsbeleid, en dan lijkt het opeens een stuk minder lo
gisch om, indien er inderdaad een kleine tien Europese main
ports (lucht en water opgeteld) komen, hiervan twee in het 
dichtbevolkte Nederland te situeren. 
Een bijkomend element is dat deze zelfde discussie, althans ten 
aanzien van vliegvelden, zich in het klein ook in Nederland zelf 
afspeelt. Rotterdam wil graag Zestienhoven verplaatsen, maar 
als vliegveld in stand houden. De Rotterdamse D66-raadsfractie 

heeft, naar mijn mening terecht, hier een andere keuze gemaakt 
en de leefbaarheid voorop gesteld. Schiphol is immers vlakbij. 
Het kabinet lijkt nu, zij het aarzelend, dit standpunt te volgen 
en, in combinatie met een snelle treinverbinding, voor sluiting 
van het vliegveld te kiezen. 

11 e.ffillgell 

Maar we dwalen af. Er zitten nog andere risico's aan het streven 
naar beide mainports, nog los gezien van de veiligheidsprobIe
matiek zoals deze recentelijk voor Schiphol door het NLR is dui
delijk gemaakt. Een concentratie van economische activiteiten 
zal in goede tijden tot een verhoogde dynamiek en tot positieve 
ontwikkelingen leiden, bij tegenvallers evenwel is de kwetsbaar
heid navenant groter. Zie de grote steden-problematiek in de 
ontwikkelingslanden en de oude stadswijken in onze oude ste
den. Symptomen van hetzelfde verschijnsel. 
We moeten hier met name op bedacht zijn, omdat we als D66 in 
onze eigen beleidsdoelstellingen een aantal elementen hebben 
zitten, om hele goede redenen, die bij realisatie deze tegenvallers 
als vanzelf zullen oproepen. Ik doel op significante heffingen op 
energie en grondstoffen, zoals ondermeer bepleit in de congres
resolutie over duurzame ontwikkeling (Breda 1992). Dat zal, 
puur op economische gronden, leiden tot een samenleving waar
in gewoonweg minder mobiliteit van mensen en goederen zal 
plaats vinden. En waarom in twee supermarkten investeren als 
we de kooplust juist willen beperken? 

Kwaliteit boven kwalltiteit 

Mijn conclusie is derhalve dat we de mainports qua omvang 
maar moeten laten voor wat ze nu, ongeveer, zijn en dat we 
moeten investeren in kwaliteit (in duurzaam perspectief) van 
het vervoer in plaats van in de kwantiteit van mensen en contai
ners. Rotterdam zal bij een op kwaliteit gerichte aanpak on
getwijfeld supermarkt blijven; Schiphol wordt een grote buurt
winkel annex speciaalzaak. 
Bij investeren in kwaliteit hoort, voor beide locaties, nadrukke
lijk het investeren in betere aan- en afvoer van mensen en goe
deren. Niet zozeer dus om meer te kunnen doorvoeren, maar pri
mair om het huidige niveau met minder aantasting van leefbaar
heid voor omwonenden vast te kunnen houden. Daarbij kan een 
nieuwe landingsbaan zinvol zijn, om een bestaande te kunnen 
sluiten. Dan denk ik zeker aan de verbetering van de railverbin
dingen (Betuweroute, HSL, Zuiderzeespoorlijn) om (vracht)auto
mobiliteit te beperken. En, om een voorzet te doen voor de vol
gende discussie, die deze ongetwijfeld oproept, natuurlijk 
verschuift dan deels de hinder van één groep mensen naar een 
andere. Maar dat moeten we als democraten toch op een fatsoen
lijke manier kunnen regelen . • 
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