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van een informatie-tekort. Van 
alle kanten wordt de politiek 
bestookt met verlangens en 
opvattingen. Hoezo isolement? 

Temidden van een dergelijke 
overvloed aan informatie wordt 
de politieke functie bij uitstek, 
het komen tot een evenwichtige 
en 'billijke' belangenafweging, er 
niet makkelijker op. Zeker niet 
als vervolgens het mondige, ont
zuilde burgerpubliek van de juist
heid van de gemaakte afwegingen 
moet worden overtuigd. Het 
publieke onbehagen wijst er naar 
mijn mening op dat het de poli
tiek vóór alles ontbreekt aan de 
hiervoor vereiste overtuigings
kracht. Een mogelijke verklaring 
hiervoor vormt het machtsaspeet 
van de politiek, dat in Onbehaaen 
in de politiek ten onrechte wordt 
veronachtzaamd. Van den Brink 
gaat er volledig aan voorbij dat 
het proces van politieke besluit
vorming onlosmakelij~ verbon
den is met machts- en belangen
posities. Ik doel hiermee, gedeel-
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Ik zal maar zo eerlijk zijn om 
gelijk te melden dat ik eigenlijk 
volstrekt ongeschikt ben als 
recensent voor dit boek. In feite 
kan een ieder die de moeite 
neemt om de eenzaamheid te ver
dragen die gepaard gaat met het 
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telijk in navolging van Oerlemans 
en Couwenberg, zowel op belan
genlobbics in het politieke over
legcircuit als op partijpolitieke 
belangen als zetel- of coalitie
behoud. Naarmate deze machts
factoren inbreuk doen op een 
evenwichtige belangenafweging, 
veroorzaken ze de gevoelde dis
crepantie tussen maatschappelijk 
ervaren problemen en de uit
komsten van de besluitvorming. 

Hoewel bovengenoemde 
machtsinvloeden grotendeels 
achter de schermen van de poli
tieke besluitvorming werkzaam 
zijn, en derhalve niet direct zicht
baar zijn voor het grote publiek, 
klinken ze door in de veelal ver
hullende en ondoorzichtige wijze 
waarop politici hun beleid in de 
media verdedigen. Van den Brink 
stelt terecht dat de beeldvorming 
in de media doorslaggevend is 
geworden voor het publieke 
imago van de politiek. Hij laat 
echter na aan te geven hoe het 
publieke onbehagen in de politiek 

schrijven van een boek bij mij al 
op een welwillende houding 
rekenen. Maar zeker iemand die 
in deze vluchtige tijden de moeite 
neemt om een niet al te alledaags 
onderwerp te behandelen. 

Marius de Geus is zo iemand. 
Ecoloaische utopiee'n heet zijn boek, 
met als ondertitel Ecotopia 'sen het 
milieudebat. Geen alledaagse kost, 
dus een reden te meer in mijn 
ogen om zo'n boek met een nogal 
positieve 'grondhouding' te 
lezen. 

De titel van het boek dekt de 
lading veel meer dan de subtitel. 

zich hiertoe verhoudt. Vanuit een 
perspectief dat meer oog heeft 
voor het machtsaspeet wordt dui
delijk dat politici niet louter als 
slachtoffers van de nieuwshonger 
van de media kunnen worden 
geafficheerd. Politici hebben 
immers baat bij een zekere kri
tiekloze, oppervlakkige houding 
van de pers: deze biedt hen de 
ruimte om niet of moeilijk te 
rechtvaardigen belangen te ver
hullen achter cijfermatige exerci
ties, jargon of ideologische reto
riek. Het publieke onbehagen 
toont volgens mij echter aan dat 
dergelijke vormen van politieke 
schijncommunicatie in toene
mende mate contraproduktief 
uitpakken, want irritaties opwek
ken bij de burger. Deze laat zich 
steeds minder van bovenaf iets 
wijsmaken. 

GEERT M UNNICHS 
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Deze laatste is in feite te zwaar en 
te veelbelovend. De Geus' boek 
is vooral een bespreking van 
zeven utopieën, en veel minder 
een analyse daarvan naar het 
hedendaagse politiek debat toe. 
Hoewel het aantal pagina's onge
veer gelijk verdeeld is, is de 
bespreking van de verschillende 
utopieën veel aansprekender dan 
de analyse. 

Deze laatste wordt al van het 
begin af aan te zwaar aangezet, 
met woorden als 'impasse' of 
'collectieve ideeënloosheid'. Nu 
is het een voorrecht van een ieder 
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om te vinden wat hij vindt, maar 
ik zou zo graag zien dat een boek 
als dit ook in staat zou zijn een 
Kok of een Wijers mee te trekken 
in de gedachte dat het anders kan 
dan nu zo dominant gebeurt. 

Zo was voor mij zelf tijdens 
mijn studie één van de meest 
beïnvloedende momenten het 
lezen van een boek over de 
geschiedenis van de natuurwe
tens happen. Daardoor werd mij 
duidelijk dat hoe wij nu weten
schap bedrijven het resultaat is 
van aannames en keuzes. Terwijl 
ik er tot die tijd, zonder daar ove
rigens al te zeer over na te den
ken, dacht dat dat het resultaat 
was van een vooruitgang. Dus dat 
elke cultuur wanneer zij op een 
open manier wetenschappelijke 
vooruitgang nastreefde op deze 
vorm van wetenschap bedrijven 
uitzou komen. 

Wat mij betreft geldt dat ook 
voor onze belangrijkste materiële 
vorm van omgaan met de werke
lijkheid: de economie. Hoewel 
maar een onderdeel van de ecolo
gie, is de economie uitgegroeid 
lot een nogal overgewaardeerde 
afwcgingsnorm van besluitvor
ming. Het klinkt gauw zo ver
schrikkelijk abstract, maar de 
keuzes die wij in onze samenle
ving maken worden in overgrote 
mate gebaseerd op economische 
overwegingen. Gelukkig niet 
alleen maar, en als het te zeer gaat 
overheersen ontstaat er ook wel 
een gezond tegengeluid. En daar 
hoort wat mij betreft dit boek ook 
bij. Gezond tegengeluid, maar 
dan moet het wel gehoord kun 
nen worden. Dus ik zou het niet 
al te zeer op een toonhoogte 
brengen waar alleen de gespecia
liseerde luisteraar het kan horen. 
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In casu de toch al bekeerde kriti
sche medeburger. Want, zoveel 
zijn dat er ook weer niet. 
Alhoewel De Geus ons op pag. 3 1 

al voor de vierde keer meedeelt 
dat utopieën zoveel geïnteres
seerde aftrek vinden, m.n. bij zijn 
studenten. Dat is mooi, maar die 
groep mag van mij wel wat bre
der worden. En ik denk voor De 
Geus ook, anders schrijf je niet dit 
boek. 

Opvallend is de invalshoek die 
De Geus aan zijn bespreking van 
de utopieën geeft: de ecologisch 
georiënteerde soberheid. Uto
pieën laten zich volgens hem 
grofweg vcrdelen in zulke ecolo
gische soberheidsutopicën, dan 
wel de technologisch georiën
teerde overvloed. Wordt de 
kwaliteit van het leven in de eer
ste groep bepaald door eenvoud, 
zelfbeperking en matigheid, in de 
laatste groep wordt die bepaald 
door luxe, rijkdom en overdaad 
(sic!). Nogal een waardeoordeel 
dat uiteraard terug blijft komen. 
Zeker als De Geus zich bewust 
concentreert op de ecologische 
soberheidsutopieën, omdat deze 
in zijn ogen in verband met het 
hedendaagse debat over duurza
me ontwikkeling het meest waar
devol zijn voor de discussies. Een 
stap die niet iedereen even mak
kelijk zal zetten . Niet ten onrech
te zijn velen er van overtuigd dat 
technologische ontwikkeling en 
de welvaart die dat met zich mee
brengt, wel degelijk nodig is om 
de stap naar duurzame ontwikke
ling tot een succes te maken . 
Zeker in een wereld waarin groei 
een zo dominante plaats inneemt 
en, ook volgens het Brundtland
rapport, in zal blijven nemen. 

In zijn behandeling van de uto-

p1een begi!'lt De Geus met 
Thomas More. Een terecht be
gin. Ofschoon welhaast dood
geknuffeld, blijft Thomas More 
het aansprekende begin van het 
genre van politieke utopieën . En 
dat u net als miljoenen voor u 
klassieke muziek echt begon te 
waarderen via het vioolconcert 
van Mendelsohn, maakt dat con
cert niet minder virtuoos. 

De Geus bespreekt via More's 
utopie van de zelfbeperking, 
Henry Thoreau 's utopie van de 
ultieme eenvoud en William 
Morris' utopie van de sobere 
schoonheid als voorbeelden van 
klassieke soberhcidsutopieën. 
Vervolgens volgen Ebenezer 
Howard's utopie van de ecologi
sche tuinsteden (inderdaad ook 
de basis van die van Amsterdam), 
Bernard Skinner's utopie van 
de groene leefgemeenschappen, 
Aldous Huxley's utopie van een 
paradijselijk eiland (dus het abso
lute tegendeel van zijn bekendere 
Brave New World) en tot slot 
Ernest Callenbach 's utopie van 
een 'stablestatesociety' (ecotopia). 

Al met al een mooie mengeling 
van oud (More in de vroeg 
zestiende eeuw) tot nieuw 
(Callenbach een twintig jaar gele
den). Van eenling georiënteerd 
(Thoureau) tot een haast beklem
mende groepsoriëntatie (Skin
ner). Van luchtfietserij (Morris) 
tot zeer uitvoerbare voorstellen 
(Howard). En van ambachtelijk 
handarbeid (Huxley!) tot techno
logische georiënteerdheid (Skin
ner). 

Gevolg van het lezen van deze 
utopieën, één per dag, is een 
week lang nadenken over de 
dominante keuzeprocessen die 
aan onze samenleving ten grond-



slag lijken te liggen. Maar die in 
toenemende mate versluierd 
plaatsvinden en niet gebaseerd lij
ken op bewust gedragen uit
gangspunten. Dit alles vindt dan 
plaats in een kader waarin toene
mende internationalisering en 
liberalisering van verschillende 
markten (kapitaal, goederen, 
informatie of arbeid) door de 
meeste landen wordt gestimu
leerd. En dat maakt tegelijkertijd 
de eigen afwegingsruimtc be
perkter, wat weer navenant de 
ruimte om met visionaire verken
ningen te durven komen in
krimpt. Nederland lijkt in dit 
geheel zijn oriëntatieworsteling 
maar moeizaam te voeren. En dat 
geldt ook voor de politieke elite, 
i.c. onze eigen voormannen. 

Gezochte consensus 
Rob Hartmans bespreekt: Tity de Vries, 

Complexe consensus. Amerikaanse en 

Nederlandse intellecwelen in debat over 

politiek en cultuur 194>- 1960. Hilversum: 

Verloren, 1996. 

Vaste regels voor het schrijven 
van een recensie van een weten
schappelijk boek zijn er bij mijn 
weten niet. Toch is er vaak een 
bepaalde structuur zichtbaar: 
allereerst wordt ingegaan op de 
hoofdthese en opbouw van het 
werk; vervolgens wordt nage
gaan in hoeverre de auteur er in 
geslaagd is zijn of haar opvattin
gen aannemelijk te maken en of 
de opbouw van het boek hierbij al 
dan niet een handje geholpen 
heeft; tot slot, vaak bij wijze van 
toegift, maakt de recensent mei-
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Een boek dat je dwingt om hier 
een weck lang bij stil te staan, dat 
je vraagt om na te gaan in wat 
voor samenleving jij wilt leven, 
en wat voor samenleving de orga
nisaties waar je in actief bent om 
je ideeën te realiseren nastreven, 
is in mijn ogen een waardevol 
boek. De Geus heeft zo'n boek 
geschreven, althans een groot 
genoeg deel van zijn boek gaat 
daarover. En laten we het er dan 
maar op houden dat dat deel zijn 
prijs wel waard is. Daarbij krijgt u 
dan gratis nog een uitweiding 
over de relatie tussen utopieën en 
het milieudebat waar u veel min
der aan hebt, maar waar tegelijk 
nog wel eens rake opmerkingen 
in staan. Bijvoorbeeld het besef 
dat groene partijen sterker zou-

ding van eventuele detailfouten 
en kleine interpretatieverschil
len. Dit alles lijkt zeer verant
woord, en dat is het ook, alleen 
valt te betwijfelen of dit ook altijd 
de volgorde is waarin het oordeel 
van de boekbespreker tot stand 
komt. Zijn het veelal niet de klei
ne onjuistheden, die minuscule 
maar onnodige foutjes, die ons 
attent maken op andere tekortko
mingen? Zijn wc niet vaak 
geneigd ons oordeel over de pro
bleemstelling en gekozen werk
wijze op te schorten, om te kijken 
in welke mate de auteur gedane 
beloftes waarmaakt? Met het 
voordeel van de twijfel dient de 
recensent niet al te zuinig te zijn. 
Pas als de irritatie over fouten of 
eenzijdige interpretaties serieuze 
vormen begint aan te nemen, zal 
menig recensent nog eens extra 

den moeten hebben dat er niet 
een ecologisch verantwoorde 
levensstijl te bed nken valt met 
het monopolie op milieuvriende
lijkheid. Laat staan een monopo
lie op duurzaamheid voeg ik dan 
maar toe. 

Kopen dus, en lezen dit boek. 
En misschien zelfs één extra 
kopen en cadeau doen aan die 
vriend(in) van u waar u vroeger 
zulke interessante gesprekken 
mee kon voeren over hoe het in 
de wereld toe zou moeten gaan. 
Die moeten er in PvdA-kringen 
toch genoeg rondlopen. 

PETER VISSER 

Ze!fstandiB milieuadviseur 

kritisch naar de inleiding te kij
ken, om te zien of er niet al in een 
zeer vroeg stadium iets mis is 
gegaan. 

Ongetwijfeld zullen er recensen
ten zijn die zich in bovenstaand 
verhaal niet herk nncn, maar 
lezing van de dissertatie van Tity 
de Vries maakte mij duidelijk dat 
het bij mij wel zo werkt. Een ver
haal over de New York lntellectuals 
of over linkse Nederlandse intel
lectuelen, daar kun je me, bij 
wijze van spreken, midden in de 
nacht voor wakker maken . Een 
boek dat beide behandelt zal ik 
dus zeer gretig ter hand nemen. 
Desalniettemin groeide bij het 
lezen de twijfel, begon ik me afte 
vragen of de keuze van De Vries 
nu echt gelukkig is geweest. 

Gekwetste ijdelheid, zo zul je 
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