
volgens een vast stramien houdt 
te grote beperkingen in. 

Inmiddels staan kunst en cul
tuur wèl stevig op de politieke 
agenda. Dat is een groot goed in 
vergelijking met tien, twintigjaar 
geleden toen dat niet het geval 
was. Vooral lokale overheden 
hebben die winst geboekt. De 
keerzijde is evenwel dat deze ver
maatschappelijking maakt dat de 
ogen wel erg gericht zijn op 
publieksbereik, laagdrempelig
heid en dergelijke. Kunst is niet 
langer elitair. Inhoudelijk schuilt 
daar een gevaar in. Het ergste is 

Silicon Flatlands ? ! 

Jeroen Hoenderkamp en Thomas 

Schillemans bespreken: Lennart Booij en 

Erik van Bruggen (red .), Niet Nix. Jdeeiin 

voor de Partij van de Arbeid. Amsterdam: 

Balans, 1996. 

• Ideeën voor de Partij van de 
Arbeid - aldus de ondertitel van 
Niet Nix - is een goede omschrij
ving van hetgeen zich op de 9 2 

bladzijden van het pamflet laat 
lezen. Vanaf het begin wordt de 
lezer bestookt met een spervuur 
aan ideeën en plannen die soms 
verrassend en soms voor de hand 
liggend zijn. Het is opvallend en 
verheugend dat de reikwijdte van 
de gepresenteerde ideeën duide
lijk groter is dan gebruikelijk in 
de sociaal-democratische schrijf
cultuur. Er wordt gebroken met 
een collectieve fixatie op contai
ner-begrippen als solidariteit en 
tweedeling. De inzet is een 
offensieve agenda voor de 
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dat kunst een product is gewor
den en er in die termen in 
gemeenteland over kunst wordt 
gesproken. Was kunst nog maar 
een bijzondere ervaring, een 
moment dat de wereld even stil 
staat. 

Jan Kassies 1920 - 199) volgt 
aan de hand van Kassies' leidende 
posities de ontwikkeling van 
kunst- en mediabeleid. Dat is in 
één leven vormgegeven: ad-hoc
beleid werd gestructureerd over
heidsbeleid. Rebels en tegen
draads als hij was, moet hij 
ondanks zijn eigen inspanningen 

-c- -c- -c-

komende periode. De verlaging 
van de leerplichtige leeftijd, de 
afschaffing van de algemeen ver
bindend verklaring van CAO's, 
het aanleggen van meerdere hoge 
snelheidslijnen, een internatio
naal milieugerechtshof, een Eu
ropees Zeppelin-netwerk: in 
Niet Nix wordt het bespreekbaar 
gemaakt. 

Deze, noem het maar blijmoe
dige, omgang met ideeën komt 
enerzijds logisch voort uit de her
komst van de auteurs: jong, 
ambitieus en nog onbedorven 
door Haagse malversaties. An
derzijds komt dit ook voor een 
belangrijk deel door de a-typische 
opzet van hun vernieuwings
pamflet. Het is een kleine sociaal
democratische traditie dat met 
enige regelmaat stukken verschij
nen waarin hel en verdoemenis 
over de restanten van het ideolo
gisch erfgoed worden uitgespro
ken. Zo'n doemscenario begint 
steevast met een analyse van de 
gewijzigde maatschappelijke om-

wel eens gedacht hebben: is dit 
wat ik mij voorstelde? Het 
gedenkboek kan ik overigens 
iedereen aanbevelen. Het is een 
tijdsdocument dat historisch van 
belang is en voor velen van ons 
herinneringen bewaart. 

YVONNE VAN BAARLE 

Ho?Jd ?Jdeling Culturele Zaken van 
de gemeente Haarlem, voorheen 
Ho?Jd sector Kunsten van de gemeen
te Leiden en Algemeen Secretaris van 
de Raad voor de Kunst. 

standigheden, vaak tobberig van 
toonzetting (de solidariteit staat 
onder druk ... ), waarop 'links' 
geen antwoord heeft kunnen for
muleren. Niet Nix vormt een uit
zondering op deze praktijk en is 
alleen daarom al zeer het lezen 
waard. 

De auteurs hebben er bewust 
voor gekozen het pamflet niet 
met een expliciete maatschappij
analyse te beginnen. Het voor
deel daarvan is ontegenzeglijk 
een winst aan speelruimte. Een 
nadeel echter is dat onduidelijk 
blijft in welke context alle plan
nen begrepen moeten worden. 
De schrijvers stappen zonder veel 
schroom over dit probleem heen. 
Immers, zo redeneren ze, de 
moderne samenleving is gefrag
menteerd. Het is niet langer 
mogelijk om een blauwdruk van 
deze chaotische samenleving te 
maken, zo dit überhaupt al ooit 
het geval is geweest. Bovendien 
laad je daarmee alleen maar 'ide
ologie-verdacht' op je en dat tijd-



perk is nu eenmaal voorbij. Grote 
politieke verhalen kun je over 
onze samenleving niet meer ver
tellen; dat moet je dus ook maar 
niet proberen. Veel beter is het 
om op een optimistische manier 
de toekomst tegemoet te blikken, 
op zoeknaar de kansen die zij van
zelf zal bieden, maar zonder te 
pretenderen haar volledig naar je 
hand te kunnen zetten ofte voor
spellen. 

De vraag die een en ander 
oproept is natuurlijk ofhet moge
lijk is om de toekomst op deze 
manier te benaderen zonder haar 
eerst te 'ontwerpen'. Weliswaar 
loop je wanneer je op basis van 
extrapolaties van hedendaagse 
ontwikkelingen de toekomst 
voorspelt het risico dat je niet of 
nauwelijks over de enge grenzen 
van het bestaande heen kan kij 
ken. Aan de andere kant echter 
zul je je, wanneer je 'politiek 
voor een volgende eeuw' wilt 
voeren, toch moeten wagen aan 
uitspraken over hoe die volgende 
eeuw er uit zal zien. Ideeën voor 
de toekomst laten zich alleen 
begrijpen op basis van een analyse 
van die toekomst. Door de jaren 
heen zijn de verschillende visies 
die gehanteerd werden keer op 
keer gedelegitimeerd. De te 
gemakkelijke analyses van de 
maatschappij worden vooral ont
kracht door sociaal-filosofen en 
andere sociale wetenschappers. 
Zij vervangen die in de regel niet 
door nieuwe visies, maar wijzen 
juist met nadruk op de moeilijk
heden van het 'voorspellen' van 
de toekomst. De politiek echter, 
heeft zich daar in grote mate oost
indisch doof voor gehouden. En 
terecht. In tegenstelling tot de 
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wetenschap, moet de politiek er 
van uit gaan dat de klassieke vraag 
uit de politicologie 'Does politics 
matter?' met een ja moet worden 
beantwoord. 

Ook Niet Nix beantwoordt 
deze vraag bevestigend. Ook 
door hun stuk heen sluipt een 
samenhangend toekomstbeeld. 
Een visie dus, die nergens volle
dig expliciet is, maar na verloop 
van tijd krijgt de lezer wel een 
bepaalde indruk. Het beeld dat 
ontstaat kan het best worden 
gevat onder de noemer kennis
maatschappij. De belanarijkste rode 

lijnen in dit pamflet zijn de verster

kina van de kennisi'!frastructuur en 

de zo ra voor beter onderwijs (p 0 8 2) 0 

Een maatschappij waarin kennis 
zowel in individueel als in econo
misch opzicht voortdurend aan 
belang wint. De beschrijvingen in 
Niet Nix van deze kennismaat
schappij zijn ten dele descriptief, 
ten dele normatief. Zij komt er 
onherroepelijk aan; en dat willen 
we ook. 

Het begrip kennismaatschap
pij is betrekkelijk plooibaar. Er 
zijn verschillende versies van 
denkbaar die stuk voor stuk tot 
andere politieke keuzen aanzet
ten. In de meest uitgeklede 
variant wil het niet meer zeggen 
dan dat de hoeveelheid kennis 
waarover wij op alle niveaus 
beschikken is toegenomen. Van 
loodgieter tot academicus, ieder
een in Nederland beschikt over 
een grotere technisch-instru
mentele bagage dan vroeger het 
geval was of elders het geval is. 
De eerste alinea van het hoofd
stuk jonaleren met kennis lijkt van 
dit type kennismaatschappij uit te 
gaan. Het is een beschrijving van 
een onomkeerbaar proces, de 

politieke keuzen die eruit volgen 
zijn bovendien beperkt. De ana
lyse onderstreept, conform de 
politieke consensus die zich sinds 
Prinsjesdag aftekent, hoogstens 
het grote belang van opleiding en 
scholing op basisniveau. Een type 
scholing waarin met name de 
capaciteit om je dingen eigen te 
maken van cruciaal belang is. 

Er is ook een ander type kennis
maatschappij denkbaar, eentje 
waarin het toekomstige Neder
landse concurrentievermogen 
een sturende rol vervult. Feit is 
nu eenmaal dat Nederland nau
welijks over gunstige produktie
factoren beschikt. Grondstoffen 
zijn op de vingers van een hand te 
tellen, arbeid is relatief duur en 
het hoogwaardige Nederlandse 
transportnet slibt langzaam dicht. 
In een nog steeds mondialiseren
de economie is er op termijn geen 
rationeel bedrijf meer te vinden 
dat in Nederland wil gaan inves
teren; en dat is een probleem. 
Een probleem dat zich slechts op 
één manier laat oplossen: investe
ren in kennis. Want in de toe
komst zal naast de produktiefac
toren die we al kennen know-how 

in toenemende mate een rol gaan 
spelen. Human capita/ is een pro
duktiefactor die in Nederland al 
in ruime mate voorradig is, waar
voor we niet zijn aangewezen op 
onze natuurlijke omgeving en die 
niet onverenigbaar is met een 
hoog niveau van sociale zeker
heid . R&o en kennis-intensieve 
produktie, daar liggen de kansen 
voor de Nederlandse economie . 
Slechts met een voorsprong in de 
ontwikkeling van een iriformatie

maatschappij zal Nederland in 
staat zijn zijn huidige peil (dat wil 
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zeggen: dat van een van de rijkste 
landen ter wereld) te consolide
ren . Deze analyse van de kennis
maatschappij is sterk normatief 
en geeft bovendien aanleiding tot 
vergaande politieke maatregelen. 
De kennismaatschappij als pana
cee, die goed is voor het milieu 
(maar alleen binnen onze nauwe 
grenzen), goed is voor het indivi
du (mits hij/zij het hoge oplei
dingsniveau aankan) en goed is 
voor de economie (dat vooral). 

De kracht van de kennis van een land 

wordt bepaald door het aemiddelde 

opleidinas-niveau van de buraers en 
door de sterkte van de intellectuele 

voorhoede, lezen we op bladzijde 
3 9. Maar daarmee wedt Niet Nix 

op twee paarden tegelijk. Neder
land moet momenteel op het 
eerste terrein zeer hoog worden 
aangeslagen, op het tweede hoog
uit als middelmatig. Het is dit 
tweede type kennismaatschappij 
dat in Niet Nix uiteindelijk de eer
ste viool speelt; daar ligt onze 

, toekomst. Een samenleving die 
zich richt op de eisen die het eco
nomische systeem er aan stelt, 
een elitaristische kennismaat
schappij uit lijfsbehoud. 

Als we nadenken over de produktie en 

toeaankelijkheid van kennis in de toe

komst, moeten we nadenken over het 

onderwijs van nu, (p. 33). 
Inderdaad, maar dan wel in die 

volgorde. Dus eerst: wat vraagt 
de kennismaatschappij van de 
toekomst precies - en welke ont
wikkelingen achten wij wenselijk 
en haalbaar. Pas daarna wordt de 
vraag naar het beste schoolsys
teem relevant. Niet Nix beschrijft 
alleen dit laatste uiterst gedetail
leerd en vaak interessant, maar 
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zonder de eerste vragen te beant
woorden. Hierdoor verliest het 
pleidooi voor een ingrijpende 
stelselherziening in met name het 
basisonderwijs veel van zijn over
tuigings-kracht. Natuurlijk moet 
je het - vooral als sociaal-demo
craat - nooit nalaten opleidingen 
te verbeteren, hetgeen na jaren 
van bezuinigen ook wel weer 
eens tijd wordt. En ook het prin
cipe dat iedereen zich naar eigen 
kunnen en inzicht moet kunnen 
ontwikkelen verdient slechts lof. 
Maar het is de vraag of een econo
mistisch uitgewerkte kennis
maatschappij het juiste referen
tiekader voor veranderingen is. 

Recente onderwijsvernieuwinnen dra

sen bij aan de vormins van ze!fstan

diae, kritische buraers die beschikken 
over basiskennis, specialistische ken

nis en over sociale en communicatieve 

vaardiaheden. Daarbij hebben de 

buraers aeleerd hoe ze kunnen blijven 
leren omdat ze weten waar en hoe ze 

iriformatie kunnen vinden (p . 34). ' 
Dat klinkt heel mooi maar of 

het waar is is twijfelachtig. Niet 
iedereen beschikt al over een 
hoog niveau van kennis en vaar
digheden - en zelfs indien het 
nieuwe schoolsysteem er inder
daad in zal slagen de verspilling 
van menselijk intellect te beëindi
gen (p. 3 8) blijven competentie
verschillen aanwezig. Hoger 
opgeleiden bestaan slechts bij de 
gratie van lager opgeleiden. 

Als Nederland echter wil uit
groeien tot het 'Silicon Valley van 
Europa' dan zal onze samenleving 
hevig moeten investeren in R& o, 
gunstige fiscale omstandigheden 
voor bedrijven en een hoogont
wikkelde kennis-infrastructuur. 
Dit zou wel eens ten koste kun-

nen gaan van het egalitaire karak
ter van het onderwijs - en de 
samenleving - zoals wij dat ken
nen. Niet Nix gaat zonder veel 
bezwaren aan dit probleem voor
bij. In hun beschrijving van het 
toekomstige Nederland is geen 
sprake van mensen die aan de ver
keerde kant van de lijn zitten. Dit 
is des te meer opvallend om een 
tweetal redenen. Niet Nix presen
teert in haar stuk een kennismaat
schappij die in de praktijk veel op 
een liberale winner /loser-maat
schappij zal lijken. Zij berust 
immers op de grotendeels econo
misch gedachte noodzaak voor de 
kennismaatschappij. Om als klein 
landje te overleven in de bittere 
strijd op de wereldmarkt zullen 
we alle aandacht - en middelen -
moeten richten op het kweken 
van kennis-talentjes. Dit zal in de 
praktijk neerkomen op een soort 
Bankras-model (het Nederlands 
volleybalteam concentreerde 
zich, zonder de afleiding van 
clubcompetitie, alleen maar op 
het behalen van internationale 
titels) . 

Vanaf de prille jeugd (twee 
jaar?) zullen kinderen constant 
worden onderworpen aan een 
selectiemechanisme dat er op 
gericht is om uiteindelijk top
wetenschappers af te leveren. De 
afvallers in deze race krijgen de 
ondankbare taak (?) om de 
samenleving 'gewoon' draaiende 
te houden. Voor deze mensen 
echter zal de staat weinig aan
dacht kunnen hebben, zij moeten 
zich maar zien te redden. De 
inspanning van de overheid moet 
er immers op gericht zijn de top 
te cultiveren en je kunt - om met 
onze minister-president te spre
ken - je spaarpot maar één keer 
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stukslaan. Een samenleving die 
selecteert op intellectuele en 
emotionele capaciteiten is beter 
dan een samenleving die selec
teert op grond van ontoepasselij
ke criteria (p. 39); natuurlijk. 
Maar is zij ook beter dan een 
samenleving die zo weinig moge
lijk selecteert, omdat zij uitgaat 
van het idee dat ieder individu 
gebaat is bij de sociale, culturele 
en politieke emancipatie die goed 
onderwijs kan bieden? 

De tweede reden waarom Niet 

Nix' stellingname opvalt, is dat 
het een wel heel grote breuk 
vormt met de sociaal-democrati
sche traditie en dat voor een stuk 
dat bedoeld is als een 'liefdesver
klaring aan de PvdA' . Aan de 
losers besteden ze geen aandacht. 
We zijn immers sociaal-demo
craten, schijnen ze te denken. 
Alsof dat op zich al voldoende 
reden moet zijn voor de lezer om 
te begrijpen dat ze heus wel iets 
zullen regelen. En daar ligt nu 
precies het probleem. Leiden 
veel van de gepresenteerde 
ideeën niet tot minder prettige 
sociale bij -effecten, en nemen de 
auteurs die inderdaad voor hun 
rekening? 

Ze zijn van mening dat een 
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samenhangende maatschappij
analyse in de huidige, complexe 
omstandigheden weinig meer 
dan ideologie zou betekenen. 
Echter, na lezing van het pamflet 
ontkomen wij toch niet aan de 
indruk dat zo'n analyse het stuk 
alleen maar ten goede zou zijn 
gekomen. Niet gehinderd door 
sociaal-democratische ballast 
wordt nu de ene na de andere 
keuze gemaakt, over het alge
meen duidelijk en beargumen
teerd. Zo helder als wat, lijkt het. 
Maar dat is het lang niet altijd. 
Sociaal-democratische pamflet
ten maken vaak een maatschap
pijanalyse en ontdekken dan 
ongelijkheden die te vuur en te 
zwaard bestreden moeten wor
den. Dat zij daarbij soms Don 
Quichotte gaan spelen is verma
kelijk en getuigt hoogstens van 
wat overmoed. Dat anderen zich 
voor de achterneefjes van John 
Stuart Mill gaan uitgeven is echter 
een ander uiterste. Het is op zijn 
minst opmerkelijk dat Niet Nix in 
haar pamflet weinig of geen aan
dacht besteedt aan het bestrijden 
van sociale ongelijkheid, die ook 
in hun toekomst blijft bestaan. 
Dat een speel-leerproject vanaf 
het tweede levensjaar de laatste 

restjes ongelijkheid uit de wereld 
zou kunnen helpen is een wel heel 
naïeve kijk op de problemen van 
onze maatschappij. 

Daarom wordt ons eindoor
deel vooral door vragen over
heerst. Betekenen al die keuzen 
inderdaad wat ze lijken te impli
ceren? Bijvoorbeeld, een hectare 

natuur voor een hectare beton. 

Betekent dat dat we een hectare 
beton in natuur moeten omzetten 
wanneer we een stuk natuur in 
beton gieten? Gaan we inderdaad 
de glastuinbouwers uit het 
Westland naar Oost-Groningen 
laten emigreren? Moeten we 
Engeland buiten de Eu houden 
teneinde Amerikaanse bedrijven 
naar Nederland te lokken? Wordt 
de zeppelin de nieuwe Europese 
lovebaby? Niet Nix plukt, bij het 
ontbreken van een analyse, 
inzichten uit verschillende invals
hoeken en disciplines. Dat leidt 
tot verschillende interessante 
inzichten, maar biedt helaas wei
nig aanknopingspunten voor een 
fundamentele discussie. 

JEROEN HOENDERKAMP 

THOMAS SCHJLLEMANS 

studeren Culturele wetenschappen 

aan de Rijksuniversiteit Limbura 
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