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Amerikaans 
mozaïek 

Denktanks, 
Wij zijn er aan gewend 
geraakt dat het begrip 
'Amerikaanse toestanden' 
vooral wordt gebruikt om 
de sociale ontwrichting in 
de grote steden te beschrij
ven . Het dient als schrik- en 
mogelijk toekomstbeeld 
voor Europa. Hoe ernstig 
de problemen in de binnen-

arbeids-
tieke leven van de Ameri
kaanse hoofdstad. Ik begeef 
mij per metro of wan
delend naar de prachtige 
suites in stijlvolle moderne 
kantoorpanden waar de 
denktanks gevestigd zijn. 
In Washington is dat geen 
straf. De stad kent arme, 

verhoudingen en 

politieke cultuur 
zeer onveilige wijken en 

steden van de vs ook zijn, 
het opgeroepen beeld gaat 
voorbij aan twee belangrij
ke verschillen tussen de 
Amerikaanse en de Neder-

FRANS BECKER* 

heeft in dit opzicht een 
slechte reputatie. Maar er 
zijn ook stijlvolle, veilige, 
levendige buurten, die het 
verblijf in Washington tot 

Adjunct-directeur van de Wiardi Beekman Stichtins 

landse situatie: naast het in 
het oog springende verschil in schaal is er het ver
schil in politieke cultuur tussen beide landen. 
Tegenover het klassieke beeld van het competitieve 
individualisme als onderdeel van dejrontier mentali
teit in de vs staat het klassieke beeld van een coöpe
ratief collectivisme in de strijd tegen het water . De 
verovering van een continent heeft een andere 
mentaliteit gestimuleerd dan het behoud van een 
delta. 

Bij de analyse en beoordeling van de Ameri
kaanse werkelijkheid dient rekening te worden 
gehouden met dit verschil in politieke en culturele 
tradities, met datgene wat Seymour Martin Lipset 
recent heeft beschreven onder de titel American 

exceptionalism. 1 De mogelijkheid om deze tradities 
opnieuw te verkennen werd mij geboden door een 
recent bezoek aan enkele grote Amerikaanse ste
den. Het werd een speurtocht naar de economische 
en sociale mogelijkheden en spanningen in het 
hedendaagse Amerika en naar de verwerking daar
van door betrokken waarnemers: aan universiteiten 
verbonden academici en onderzoekers van denk
tanks in Washington oe. 

Beware the u s model 

Denktanks vormen, net als advocatenkantoren, een 
onverbrekelijk en zeer aanwezig deel van het poli-

een genot maken. 
Er zijn tal van denktanks gevestigd onder de 
Washingtonse kaasstolp. In een overzicht uit I 993 
staan er I I 7 vermeld. 2 Er bestaat geen eenduidige 
definitie van wat een denktank doet of hoort te 
doen. In een cynische definitie gaat het om 'an 
arrangement by which millions of dollars are remo
ved from the accounts of willing corporations, the 
government, and the eccentric wealthy and given 
to researchers who spend much of their time com
peting to get their narnes in print' . 3 Over het alge
meen gaat het om non-profit instellingen die onder
zoek verrichten naar beleid. 

Denktanks verschillen sterk in omvang, werk
zaamheden en cultuur . Zij zijn te rangschikken op 
een as die loopt van 'strikt academisch' tot 'volko
men politiek'. Kent Weaver van het vermaarde 
Braaltinas lnstitution, onderscheidt drie typen. 

Aan de ene kant van de as bevindt zich de univer
sity without students: de wetenschappelijke instelling 
die tracht de opinies van de elite te beïnvloeden, 
zich vooral richt op langere termijn vraagstukken 
en over het algemeen boeken produceert. Het 
Braakinas lnstitution is het prototype van een derge
lijke denktank. Aan de andere kant van de as 
bevindt zich de advocacy tank: de sterk partijdige of 
ideologische instelling, die probeert de lopende 
debatten te beïnvloeden. Dit type instelling maakt 
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gebruik van bestaand onderzoek en geeft daaraan 
een specifieke draai, eerder dan zelf empirisch 
onderzoek te verrichten. Daartussenin staan de con

tract research organizations, die vooral rapporten pro
duceren voor overheidsinstellingen. Hun agenda 
wordt bepaald door de financieringsstromen van 
hun opdrachtgevers. Alle drie typen denktanks spe
len niet alleen een rol als bron van ideeën voor 
beleid, maar zij evalueren ook beleidsvoorstellen 
en regeringsprogramma's en vormen een perse
neelsreservoir waaruit de overheid bij benoemin
gen kan putten.4 

W eaver wijst erop dat denktanks in de 
Verenigde Staten op grond van specifieke Ame
rikaanse factoren veelvuldiger voorkomen en 
invloedrijker zijn dan in de meeste andere westerse 
democratieën. De politieke partijen in de vs zijn 
betrekkelijk zwak en eisen zelf geen grote rol in de 
beleidsontwikkeling op door eigen instituten op te 
richten. Er bestaat bovendien een filantropische 
traditie van bedrijven, stichtingen en individuen om 
onpartijdig sociaal-wetenschappelijk onderzoek te 
financieren. 

Het eigenzinnige Economie Policy lnstitute, dat 
onder leiding staat van Jeff Faux, is één van de lei
dende liberal denktanks over economische zaken. 
Het instituut heeft weliswaar sterke banden met de 
Amerikaanse vakbeweging en is duidelijk georiën
teerd op de Democratische Partij, maar het is tege
lijkertijd onafhankelijk, tegendraads en ideologie
kritisch. Bij mijn bezoek krijg ik onmiddellijk één 

, van hun recente uitgaven, Beware the us model, in 
handen gedrukt, een boek met een hoge actuali
teitswaarde voor het Nederlandse en Europese 
debat over werkgelegenheidsbeleid en economi
sche politiek. Eén van de centrale stellingen van 
Beware the u s model is dat het Amerikaanse model 
van privatisering, deregulering, vrijhandel, aantas-

ting van de sociale zekerheid en flexibilisering van 
de arbeidsmarkt niet werkt. 

Het is veel minder succesvol geweest in het 
scheppen van banen dan de beeldvorming sugge
reert. Bovendien heeft het desastreuze effecten op 
het inkomen van een groot deel van de Ame
rikaanse beroepsbevolking gehad. 'The problem is 
not that a smal! group of "unskilled" workers are 
undergoing a painful adjustment to the new econo
mie order. Rather, the problem is the lowering of 
wages, benefits and working conditions of the 
three-fourths of the werkforce without a college 
degree and the consequent pressure on family inco
mes. Now that income probieros have spread 
upward to the white-collar and college-educated 
groups, the beneficianes of the new economie 
order are even harder to fi.nd. This is nota model 
worth following. '5 

Het boek komt tot dezelfde conclusie als 
onlangs SCP-onderzoeker Paul de Beer, namelijk 
dat de ontwikkelingen aan de onderkant van de 
arbeidsmarkt niet kurmen worden verklaard als 
direct gevolg van technologische ontwikkelingen: 
'there is no concrete evidence that technological 
change had a larger labor-market impact in the 
198os and 1990s than in earlier periods. '6 Om een 
nieuwe 'virtuele cirkel' tot stand te brengen, waar
in hogere lonen leiden tot een hogere afzet van bin
nenlandse producten, meer investeringen en 
banengroei, suggereert het EPI de volgende ele
menten van economische politiek: een macro-eco
nomisch beleid dat werkgelegenheid een hogere 
prioriteit geeft dan prijsstabiliteit; de ontwikkeling 
van hiah-peiformance workplaces, speciaal in de dien
stensector; en het ondernemen van serieuze inter
nationale pogingen tot afstemming van economisch 
beleid en het reguleren van internationale financiële 
en arbeidsmarkten. 

* Deze beschouwingen zijn de neerslag 
van een reis van drie weken door de v s 
op uitnodiging van de United States 
lriformation Service. Het programma, ver
zorgd door Meridian International Center, 
was vooral gericht op vraagstukken van 
economische politiek en op de economi
sche en sociale ontwikkeling van de 
Amerikaanse steden. Na een week 
Washington oe, waar ik een tiental 

Tezamen boden zij enig inzicht in de 
politieke agenda voor economische en 
sociale vernieuwing van dit moment. 
Gelukkig hield ik genoeg tijd over om 
van Honthorst tot Hopper door de 
kunstgeschiedenis te dwalen. 

in: Houston Chronicle, 9 maart 1988, 
zoals geciteerd door R. Kent Weaver, 
'The changing world ofthink tanks', in: 
PS: Politica/ Science &..Polities, vol. XXII 

nr. 3, september 1989, p.564. 
4· Zie het in noot 4 geciteerde artikel 
van Weaver. 

think tanks bezocht, voerde mijn reis 
langs Atlanta, Cleveland, Scattie en 
Houston : een mooie combinatie van 
oude industriële centra en nieuwe groei
centra van zakelijke dienstverlening. 

1 . Seymour Martin Lipset, American 
exceptionalism. A double-edged sword, New 
York/Londen 1996. 
2. Think tanks: an international directory. 
Compiled and edited by Alan J. Day, 
Essex '993· 
3. Peter Kelley, 'Think tanks fall 
between pure research and lobbying', 

5. Lawrence Mishel, 'America's low
wage path', in : Lawrence Mishel & John 
Schmitt, Beware the u s model. Jobs and 
wages in a deregulated economy, 
Washington 1995, p. 29. 
6. Ibidem. 
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Een standaard grap bij het Braakinas lnstitution luidt: 
'our hooks are written for policymakers and read 
by college students'. Datzelfde risico lopen de stu
dies van het EP 1. Kritisch als zij zijn ten opzichte van 
het beleid van de Clinton-regering, proberen zij dat 
juist te beïnvloeden, maar daarin zijn ze lang niet 
altijd succesvol. De tegendraadse kritiek op de neo
liberale economische opvattingen vindt maar moei
lijk gehoor bij beleidsmakers. 

The new American workplace 

De National PlanninB Association is de volgende 
denktank in Washington die ik be.zoek. Als er een 
commissie voor un-american narnes had bestaan in de 
jaren vijftig, dan was de NP A daarvan ongetwijfeld 
het slachtoffer geworden. Wanneer ik vice-president 

James A. Auerbach met mijn verbazing over de 
naam van zijn instituut confronteer, schiet hij in de 
lach. De naam, zo legt hij uit, hangt direct samen 
met de ontstaansgeschiedenis van de NP A ten tijde 
van de Grote Depressie. 

Al in de jaren twintig had Lewis L. Lorwin, die 
werkte bij het Braakinas lnstitution en een expert op 
het gebied van de internationale arbeidersbeweging 
was, de gedachte van nationale economische plan
ning gepropageerd als antwoord op de technologi
sche innovaties van die tijd en de daarmee gepaard 
gaande gevolgen voor de arbeid. Hij bepleitte de 
oprichting van een nationaal 'planbureau' waarin 
werknemers, ondernemers en consumenten geza
menlijk regels moesten opstellen ter regulering van 
lonen, winsten en prijzen met als doel de levens
standaard van de werknemers te verbeteren. Wel
iswaar vonden veel van zijn opvattingen hun weg in 
de New Deal-politiek van Roosevelt, toch bleven 
Lorwin en anderen - afkomstig uit de zakenwereld, 
de vakbeweging en de wetenschap - ontevreden 
over Rooscvelts beleid. Zij meenden dat planning 
vooral van onderop moest komen, gebaseerd op 
samenwerking van de belangrijkste economische 
groeperingen: business, laboren aariculture. Om deze 
opvatting uit te dragen en uit te werken richtten zij 
in I 9 34 de National Economie and Social PlanninB 

Association op, die vanaf I 942 National PlanninB 

Association zou gaan heten. 
Naarmate de New Deal-politiek meer verankerd 

raakte en het gedachtengoed van Keynes over 
macro-economische sturing ingang vond, ver-

7. Dit kort historisch overzicht is naast 
de mondelinge mededelingen van J .A. 
Auerbach gebaseerd op: The NatJona I 

schoof de aandacht van de NES PA van de theorie 
over planning naar de praktische mogelijkheden 
ervan. Daarmee kwamen de vormgeving van de 
economische instituties en het oplossen van drin
gende economische problemen voorop te staan. 
Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
veranderde bovendien NEsPA's perspectief op de 
internationale verhoudingen: het neutraliteits
standpunt maakte plaats voor een oriëntatie op een 
geallieerde overwinning en op de wederopbouw 
van de naoorlogse economie. 

In de jaren direct na de Tweede Wereldoorlog 
speelde de NP A een rol van betekenis bij de vorm
geving van de nationale en internationale economi
sche politiek van de vs. De studie National budaets 

jor jull employment was van directe betekenis voor de 
Full Employment Act van 1 946, waarin de taak van de 
overheid werd vastgelegd om maximale werkgele
genheid te bevorderen met behulp van de particu
liere sector, een formulering die de invloed van de 
NP A weerspiegelt. Rapporten over de rol van het 
Congres en de president bij de vormgeving van het 
economisch beleid bepaalden mede hoe de besluit
vorming over economische vraagstukken werd 
ingericht. Recovery in Europe (auteur: John Kenneth 
Galbraith) en The aeneral principles and administration 

rif the Marshall Plan droegen bij aan de vormgeving 
en uitvoering van het Marshall Plan. Galbraith was 
in deze periode een belangrijk auteur van de NP A. 
Geigeren Holm speelden een vooraanstaande rol in 
het ontwikkelen van economische toekomstmodel
len en schreven gezamenlijk The economy rif the 
American people, waarin zij de werking van de Ame
rikaanse economie analyseerden. 

De ontwikkelingen die met de geschiedenis van 
de NP A worden beschreven vertonen in tal van 
opzichten een verrassende gelijkenis met de naoor
logse economische en arbeidsverhoudingen in 
Nederland. Het Centraal Plan Bureau, de Sociaal Eco

nomische Raad en de Stichtins van de Arbeid vertegen
woordigen dezelfde traditie van planmatigheid, 
toekomstverkenningen en consensusvorming tus
sen de sociale partners alsdeN PA voorstond. Het 
verschil met de Amerikaanse verhoudingen zit 
vooral in de meer gouvernementele oriëntatie die 
de sociale verhoudingen in Nederland bepaalde.7 

De National PlanninB Association vertegenwoor
digt nog steeds zijn oorspronkelijk gedachtengoed. 

Plannin9 Association at work: six decades'![ 
providin9 solutions to America 's challenaes, 
Wa hington oe '995· 
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N PA, zo omschrijft het instituut zijn eigen doelstel
ling, 'is dedicated to the taskof getting these diver
se groups [business, labor, agriculture] to work 
together to narrow areas of controversy and 
broaden areas of agreement as wel! as to map out 
specific programs for action in the best traditions of 
a functioning democracy. Such demoeratic and 
decentralized planning, NP A believes, involves the 
development of effective government and private 
policies and programs not only by official agencies 
but also through the independent initiative and 
cooperation of the main private sector groups con
cerned. ' 8 

Het instituut kent een aantal werkgroepen 
waarin vooraanstaande vertegenwoordigers uit het 
bedrijfsleven, de vakbeweging, de landbouw en de 
wetenschap economische vraagstukken bespreken 
en beleidsprogramma's ontwikkelen. Het onder
zoek en de rapportage worden verricht door de 
stafleden of door experts van buiten. Daarnaast 
kent de NP A een eigen care programma dat zich 
zowel op binnenlandse als internationale econo
misch-politieke vraagstukken richt. 

Eén van de kernthema's van dit programma is de 
verbetering van de manaeement-labor relations en de 
ontwikkeling van de new American workplace. De 
nieuwe mondiale concurrentieverhoudingen, in
grijpende technologische ontwikkelingen, deregu
lering van enkele belangrijke industrieën en veran
deringen in de samenstelling van de beroepsbevol
king hebben tezamen het klassieke Amerikaanse 

, productiemodel ondermijnd, zo luidt de stelling 
van de NP A-studie The juture if labor-manaeement 

innovation in the United States. In het oude model 
domineerden de producenten de markt. De meeste 
grote bedrijven waren bureaucratische organisaties 
die gestandaardiseerde massaproducten leverden. 
Het management bestuurde door middel van 
onpersoonlijke regels. De werknemers produceer
den niet primair voor de klant, maar voor de baas: 
'The real client, the real costumer, was the boss. '9 

De arbeidsverhoudingen waren gebaseerd op een 
ouder-kind model: slechts enkelen waren verant
woordelijk voor de besluitvorming, de rest van de 
werknemers moest uitvoeren wat hen gezegd 
werd. 

8. Idem, P·73· 
9. john R. Stepp, 'The evolution of us 
labor-management innovations', in: 
James A. Auerbach enjerome 

Nu dit model, dat berustte op een gewapende 
vrede tussen kapitaal en arbeid, onhoudbaar is 
geworden, is het de vraag in welke richting de 
arbeidsverhoudingen op bedrijfsniveau zich zullen 
ontwikkelen. Het N PA-rapport bepleit een nieuwe 
verhouding tussen management en werknemers 
waarin de werknemers als belangrijkste asset wor
den beschouwd. De organisatie van het werk gaat in 
dit model uit van de verantwoordelijkheid van de 
werknemers: 'Every employee is a manager.' 10 Het 
management moet erop gericht zijn de werknemers 
te helpen hun dienstverlening aan de klanten te ver
beteren. Scholing en herscholing van werknemers 
spelen in dit model een centrale rol. Technologie 
wordt aangewend om de mogelijkheden van en 
voor werknemers te vergroten. De management
stijl, tenslotte, wordt gekenmerkt door een per
soonlijke benadering. 

Het gaat hier niet om een theoretisch model, 
maar om een innovatiestrategie die in een aantal 
bedrijven in praktijk wordt gebracht. Bedrijven die 
de new work systems invoeren zien hun productiviteit 
stijgen. DeN PA ziet in deze benadering van samen
werking tussen werknemers en management dan 
ook de basis voor een competitieve Amerikaanse 
economie. Het zijn de ingesleten gewoontes, de 
rolpatronen, de onderhandelingsrituelen van werk
gevers en werknemers en het gebrek aan publieke 
stimulans voor dit type innovatie die tot nu toe 
sterk remmend op de verspreiding e_rvan gewerkt 
hebben. 

Om een offensief antwoord op de technologi
sche vernieuwingen te geven heeft de AF L- c 1 o een 
vergelijkbaar perspectief ontwikkeld. Tegenover 
de lage-lonen strategie die ervan uit gaat dat vooral 
op loonkosten moet worden geconcurreerd, be
pleit de vakcentrale een hieh skill, hieh waee benade
ring, waarvan een nieuw type arbeidsorganisatie 
deel uitmaakt: een democratische organisatie die 
zorg draagt voor een uitstekende scholing en 
kwalificatie van werknemers, hen een grote verant
woordelijkheid voor productieprocessen toekent 
en zorg draagt voor zekerheid van inkomen en 
werkgelegenheid. Een dergelijke strategie kan niet 
in de plaats treden van een gezonde macro-econo
mische politiek en een krachtig industriebeleid 

T. Barrett (ed.), Thejuture riflabor
manaaement i nnovation in the United States, 

Washington 1993,p.14. 
1 o. Idem, p. 19. 
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maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren aan 
een programma voor economische vernieuwing.' ' 

'When Lee Schore went to work at an instru
ments factory in 19 7 8, her job classification said "no 
thought required".' Dat is een Tayloristische bena
dering die niet meer past in een tijd van snelle tech
nologische verandering en een mondiale econo
mie.12 

The Rice School/ La Escuela Rice 

Houston is gebouwd op een moeras. Seizoenen 
kent de stad nauwelijks. Het is er elf maanden 
zomer, dat wil zeggen heet en vochtig. Voor de 
herfst, winter en lente blijft er nog één maand over. 
Inwoners begeven zich van het ene air-conditioned 
gebouw naar het andere met hun air-conditioned 
auto, en trotseren de klamme buitenlucht niet lan
ger dan een stoepbreedte. 

In Houston bezoek ik de Rice School/La Escuela 
Rice, 7 55o Suess Drive. Deze hypermoderne 
school is ontworpen door afgestudeerde architec
ten van de nabijgelegen Rice University. Het is een 
prachtig gebouw. In het midden een ronde toren, 
waarin de gemeenschappelijke voorzieningen zijn 
ondergebracht. Bovenin is het audio-visuele 
zenuwcentrum gevestigd: vanuit deze ruimte is 
direct en interactief audio-visueel contact met alle 
klassen en gemeenschappelijke ruimten mogelijk. 
Bovendien zijn er directe verbindingen met Rice 
University en enkele andere scholen zodat er wer
kelijk op afstand kan worden geleerd en les gege
ven. Vlak bij het audio-visuele centrum is het nieu
we handenarbeidlokaal gevestigd. In een zijkamer 
staan een werkbank met gereedschappen voor · 
hout- en metaalbewerking. Maar het grootste deel 
van dit lokaal wordt ingenomen door tafels met 
personal computers voorzien van de meest geavan
ceerde software. De leerlingen van de schoolleren 
hier niet alleen met computers omgaan, maar 
gebruiken de computer tegelijkertijd voor hun les
sen in biologie, techniek, etcetera. De school is 
aangesloten op Internet, en de leerlingen kunnen e
mailen met wie ze maar willen. Compaq Computer 
Corporation heeft voor meer dan duizend compu
ters gezorgd. De school telt ruim twaalfhonderd 
leerlingen. 

Tegen het centrale deel van de school aan zijn de 

1 1. The new American workplace: a 
labor perspective. A report by the AFL 

CIO Committee on the evolution of 
werk, Washington '994-· 

andere ruimtes gebouwd, overkoepeld door glazen 
daken. Het is overal licht en er is veel ruimte . 
Duiker zou jaloers zijn op Rice School/La Escuela 
Rice. Deze uitzonderlijke school opende in 1994 
zijn deuren, in de eerste plaats om de leerlingen die 
geen plaats konden krijgen op naburige scholen op 
te vangen. Maar vanafhet moment dat het idee van 
de school drie jaar daarvoor geconcipieerd werd, 
stond vast dat het een bijzondere school zou wor
den. Een school met een innovatief curriculum; 
met een hoog technologisch gehalte; met leergroe
pen van verschillende leeftijden; en met een inter
cultureel accent. De intensieve samenwerking met 
Rice University stond niet alleen garant voor een 
bijzonder gebouw - de architecten spraken met 
meer dan honderd experts, ouders en leerkrachten 
voordat zij aan een ontwerp begonnen - maar ook 
voor een hoogwaardig curriculum en innovatieve 
lesmethoden. 

De klassen zijn niet groter dan 21 leerlingen. 
Per jaar zijn er verschillende parallelklassen, die 
naast hun lokalen steeds één grote, comfortabel 
ingerichte gemeenschappelijke ruimte ter beschik
king hebben, waar de kinderen in groepjes kunnen 
werken, eventueel geholpen door oudere leerlin
gen. Bij binnenkomst krijg ik direct een button uit
gereikt, met daarop de tekst: children .first. Het 
wordt op prijs gesteld dat ik hem opspeld. 

Om een sense if communio/ te bevorderen dragen 
de leerlingen een schooluniform: een kaki broek 
met een rood, wit of blauw poloshirt met het logo 
van de school. Bovendien kent de school een honor 

code met als centrale begrippen eerlijkheid, verant
woordelijkheid en respect. De school stimuleert de 
betrokkenheid en participatie van ouders en tracht 
samenwerkingsverbanden aan te gaan met buiten
staanders . In de aanloopfase tot de opening van de 
school namen alleen al honderden ouders, leer
krachten en vertegenwoordigers van de plaatselijke 
gemeenschap deel aan de besluitvorming over de 
opzet en inrichting van de school. Er zijn samen
werkingsverbanden met Compaq Computer Cor
poration, Southwestern Bell, First Interstate Bank 
en Rice University. De school heeft een krachtig en 
actief Shared Decision Makins Team bestaande uit 
ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de 
gemeenschap. 

1 2. Margaret Halloek en Bob Baugh, 
'High stakes. Oregon labor sets uni on 
agenda for high skill, high wage strate
gy ' , in: Labor Research Review# 19, p.69. 
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De kwaliteit van het onderwijs in de Verenigde 
Staten is een onderwerp van ernstige zorg. In de 
welgestelde voorsteden staat het er prima voor met 
de scholen, maar in de armere delen van de binnen
steden laat de kwaliteit ernstig te wensen over. 
Tijdens mijn bezoek aan Washington oe kon ik 
geen krant openslaan of ik trof artikelen aan over de 
rampzalige staat van onderhoud van de scholen. Bij 
het begin van het schooljaar moest de populatie van 
vijf scholen per bus naar andere onderwijsinstellin
gen worden vervoerd omdat de eigen behuizing zo 
onveilig was dat daarin geen les kon worden gege
ven. In Cleveland stond een staking van het onder
wijzend personeel op uitbreken. Maar hier in 
Houston tref ik een model-school aan. 

Toch gaat het hier niet om een 'rijke' school, 
voor kinderen van welgestelde voorstedelingen, 
maar om een idealistisch project waarbij de meer
waarde van de multiculturaliteit voorop staat. lk 
moet een beroep doen op mijn laatste resten vakan
tie-Spaans. In de klassen wordt namelijk door 
tweetalige onderwijzers en onderwijzeressen twee
talig les gegeven: in het Engels en het Spaans. Een 
belangrijk deel van de bevolking van Houston 
spreekt Spaans. Het tweetalig onderwijs is niet 
alleen bedoeld om de Spaans sprekende kinderen 
Engels te leren, maar ook omgekeerd de communi
catie van de Engels sprekende Amerikanen met de 
Spaans sprekenden te vergemakkelijken. Terwijl 
wij in Nederland debatteren over de vraag of wij 
het Nederlands als nationale taal een grondwettelijk 
bestaansrecht moeten geven, vragen in Amerika 
sommigen zich af of er wel van een nationale taal in 
de vs gesproken kan worden. In ieder geval schake
len de kinderen hier moeiteloos van de ene in de 
andere taal over. 

In speciale projecten wordt aandacht besteed 
aan de verschillende culturele achtergronden van 
de leerlingen. De nationale feestdagen van 
Argentinië, de vs, Mexico etcetera worden gevierd 
door daarop gerichte activiteiten, inclusief een ten
toonstelling van het werk van de kinderen over het 
land. De school wil recht doen aan de multicultura
liteit van de stad. Veertig procent van de leerlingen 
is wit, dertig procent is Afrikaans Amerikaans en 
een kwart is hispanic. Er bestaat een enorme belang
stelling voor de school, zodat maar een beperkt 

1 3. Informatie over Rice School/ La 
Escuela Rice is ontleend aan een gesprek 
met het schoolhoofd Ms Sharon Koonce, 
door de school uitgegeven 

deel van de aangemelde leerlingen geplaatst k~n 
worden. De aantrekkingskracht ligt in de multicul
turele formule, gecombineerd met de kwaliteit. 
Die spreekt uit het team, de directie, de faciliteiten, 
eigenlijk uit alle details. 

Wat vooral opvalt is de buitengewoon positieve 
waardering voor de culturele verschillen van de 
leerlingen; en de gedachte dat een ontmoetings
plaats moet worden gebouwd om de verschillende 
culturen met elkaar in contact te brengen . Terwijl 
in de vs een bikkelhard economisch regin1e heerst, 
ook voor migranten, wordt er hier naar de culture
le verscheidenheid gekeken als een verrijking. '3 

BuildinB communities jrom the inside out 

In Atlantais iedereen nog steeds trots op de presta
tie die de stad - professionals en vrijwilligers teza
men - bij de Olympische Spelen van 1996 heeft 
geleverd. De Atlanta Braves, Amerikaans- en 
wereldkampioen honkbal, hebben er in ieder geval 
een nieuw stadion aan over gehouden. Dit seizoen 
nemen ze afscheid van hun oude speel plek. Ik neem 
de gelegenheid te baat om de winnaars van de World 

Series 199 s tegen de New York Mets te zien spelen. 
Voor veel Amerikanen is de zondagse honkbalwed
strijd een ontspannen familie-uitje, waarbij uitge
breid wordt geconsumeerd, commentaar geleverd, 
gecheered en gewaved en tegenwoordig ook: de 
macarena gedanst. De Braves leiden aan het Ajax
syndroom. Ze zijn niet in vorm en verliezen smade
lijk - een voorteken voor hun verlies in de World 

Series 1996 tegen de New York Yankees enige weken 
later. 

In Atlanta is. de burgeroorlog die hier meer dan 
een eeuw geleden woedde nog niet helemaal verge
ten - en dat komt niet alleen door de indrukwek
kende tentoonstelling in hetAtlanta History Museum . 

Sommige zuiderlingen houden de herinnering aan 
hun gevallen voorouders levend. Door hen wordt 
de strijd niet gezien als een burgeroorlog maar als 
een daad van noordelijke agressie. Zij vormen de 
laatste boze gedenktekens van een oorlog die 
62o.ooo doden kostte. 

De stad doet er intussen alles aan zijn verleden 
uit te wissen . Atlantais één van de boomins cities en 
het belangrijkste commerciële, financiële, commu
nicatie (CNN), transport en distributiecentrum van 

materiaal, waaronder het Strateoic Plan en 
een artikel van David D. Medina , 
'Succes on Suess Drive', in: Sallyport, 
summer 1995, pp. 17 - 25. 
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het zuidoosten van de vs. De kantoortorens rukken 
onverbiddelijk en in hoog tempo op ten koste van 
de hardhouten bossen. Ruimte is er in overvloed. 
Het is één van de redenen waarom veel grote 
bedrijven zich hier vestigen. 

Wat zijn de sociale gevolgen van dit type econo
mische groei? Om een antwoord op deze vraag te 
krijgen bezoek ik een aantal instellingen en perso
nen in Atlanta en omgeving. De meest indrukwek
kende gesprekspartner is zonder twijfel Geralyn 
Sheehan, vice-president communio/ buildinB van United 

Way cif Metropoliton Atlanta. Zij heeft aan de North
western University in Illinois gewerkt en praktijk
ervaring opgedaan in Colombia en Minnesota. Zij 
verenigt in haar werk wetenschappelijke nieuws
gierigheid en praktisch realisme. Zij is één van de 
aanjagers van wat wij in Nederland inmiddels 
'sociale vernieuwing' zijn gaan noemen. In Atlanta 
is de economische groei onevenvvichtig gespreid, 
met nauwelijks gunstige effecten voor de onderkant 
van de arbeidsmarkt. De scholen zijn vrijwel volle
dig gesegregeerd en de resultaten op de zwarte 
scholen zijn niet bemoedigend: 6o% van de leerlin
gen maakt de school niet af. Het is een probleem 
dat zich in alle grote Amerikaanse steden voordoet: 
de traditionele banen in de industrie zijn verloren 
gegaan of verplaatst; wanneer deze steden een eco
nomische 'renaissance' doormaken, dan gaat het 
vooral om de ontwikkeling van hoog gekwalifi
ceerde banen aan de ene en laag betaalde dienstver
lening aan de andere kant. Nu behoorlijke banen 
voor de bewoners van de lagere inkomensbuurten 
in de binnensteden zijn verdwenen, is de onderste 
sport uit de Amerikaanse ladder cif opportunio/ ver
wijderd . De bewoners blijven achter, zonder vol
doende kansen. 

Op welke vvijze kan dit vraagstuk aangepakt 
worden? Geralyn Sheehan is een sterk voorstander 
van de benadering van John McKnight met wie zij 
nauw heeft samengewerkt op de Northwestern 
University en die samen met John Kretzman een 
vuistdik boek heeft geschreven: BuildinB communities 

jrom the inside out. Hun stelling is dat oplossingen 
worden gezocht langs twee verschillende wegen. 
De eerste, die zich richt op de problemen, op de 
behoeften en op de achterstanden van een buurt, 
wordt het meest bewandeld. Het is een benadering 

I4. John P. Kretzman en John L. 
McKnight, Building communities jrom the 
inside out: a path toward.finding and rnabili 

zing a community 's assets, Chicago 199 3 

die zich vooral richt op de negatieve aspecten van 
de binnensteden. Op grond van wat men de 'kaart 
van behoeften en achterstanden' zou kunnen noe
men (analfabetisme, criminaliteit, verloedering van 
de openbare ruimte, slechte huisvesting etcetera) 
wordt een beleidsprogramma geformuleerd dat 
voorziet in maatregelen en dienstverlening als ant
woord op de problemen. Als gevolg daarvan, zo 
menen de auteurs, 'many lower income urban 
neighborhoods are now environments of service 
where behaviors are affected because residents 
come to believe that their well-being depends upon 
being a client. They begin to see themselves as 
people with special needs that can only be met by 
outsiders.' De energie en creativiteit wordt aldus 
vooral gestoken in overleven dankzij of ondanks dit 
systeem van dienstverlening.'4 

Tegenover de traditionele aanpak propageren 
Kretzman en McKnight een benadering die de 
mogelijkheden, de assets, van een gemeenschap of 
buurt centraal stelt. Het gaat hen daarbij om de 
capaciteiten van de individuele bewoners, de ver
enigingen en organisaties en de instituties . Het is 
een strategie van onderop, die zich allereerst con
centreert op de 'agenda building and problem-sol
ving capacities of local residents, local associations 
and local institutions.' '5 De relaties tussen mensen, 
hun organisaties en instituties zijn in deze benade
ring van essentieel belang. 'The key to neighbor
hood regeneration', aldus de auteurs, 'is to locate 
all of the avilable local assets, to begin connecting 
them with one another in ways that multiply their 
power and effectiveness, and to begin harnessing 
those local institutions that are not yet available for 
local development purposes.' '6 

Naast de nadelen van het dominante 'achters
tandsmodel' zijn er twee redenen om aan het 'capa
citeitenmodel' de voorkeur te geven. De eerste is 
dat belangrijke vernieuwing en ontwikkeling van 
een gemeenschap of buurt alleen kan slagen 'when 
local community people are committed to in vesting 
themselves and their resources in the effort.' '7 In 
de tweede plaats zijn de vooruitzichten voor hulp 
van buiten niet gunstig. Noch het particuliere 
bedrijfsleven, noch de overheid zullen op een zoda
nige schaal in deze buurten investeren dat het eind 
van de problemen in zicht komt. Dat wil niet zeg-

3e druk, p. 2. 

15. Idem, P·9· 
I 6. Idem, p.5-6. 
I 7. Idem, p.5. 
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gen dat de achterblijvende buurten in de binnenste
den het op eigen kracht kunnen redden. Wel, dat 
externe hulp veel effectiever kan zijn als de moge
lijkheden van een buurt zelf gemobiliseerd zijn. 
BuildinB communitiesjrom the inside out laat zich lezen 
als een handboek voor het grote-stedenbeleid: 3 7 5 
pagina's voorbeelden, suggesties en beschouwingen 
die voor een belangrijk deel voortbouwen op eer
der opgedane ervaringen. 

Het is deze strategie die Geralyn Sheehan tracht 
toe te passen in Atlanta. Daartoe moet zij niet 
alleen haar eigen organisatie en zijn partners 
omvormen van een dienstenverlenende instelling 
tot een stimulator van zelfwerkzaamheid, ook in 
financiële zin. Een dergelijke aanpak vereist ook 
een grote mate van creativiteit en inventiviteit, bij
voorbeeld bij het vinden van vooraanstaande com

munio/ auides. Kappers en brandweerlieden, zo wijst 
haar ervaring uit, zijn uitgelezen waarnemers van 
de buurt. 

De hier geschetste benadering vertoont gelijke
nis met de sociale vernieuwing zoals die in 
Rotterdam in de praktijk is gebracht. Het verschil 
zit vooral in de meer omvattende aanpak van de 
Amerikaanse communio/ buildina, en de sterke na
druk op het mobiliseren van alle bronnen voor een 
gemeenschappelijk doel. Het praktisch optimisme 
van 'veldwerkers' als Geralyn Sheehan staat in 
schril contrast met de sombere toekomstverwach
tingen van de wetenschappelijke beschouwers van 
de Amerikaanse verzorgingsstaat. 

The populist persuasîon 

Elke Amerikaan beschouwt een positieve opmer
king over het openbaar vervoer in zijn land uit de 
mond van een Europeaan als een buitengewoon 
compliment. Hij schaamt zich over het algemeen 
voor de slechte staat van de pub/ie transportation en 
ziet - voor één keer - Europa als positief voor
beeld. Nu is er in sommige steden in de vs veel aan 
te merken op het openbaar vervoer, maar 
Washington oe kent een uitstekende metro . In 
Washington zelf vindt men de paar lijnen echter te 
beperkt en het bereik van de metro te gering. Voor 
een Amsterdammer die zich nog levendig de strijd 
om de enige metrolijn van onze hoofdstad kan her
inneren is die kritiek overdreven. Het metronet in 
Washington is voor mij al een ongekende luxe. 

De toegang tot de ondergrondse treinverbinding op 
Dupont Circle is majestueus. Een roltrap met 
ontelbare treden verdwijnt in een groot, diep, 
zwart gat, dat tenminste een afdaling naar een ande
re aardlaag suggereert. Niet iets voor iemand met 
hoogtevrees. Ik reis van Dupont Circle naar 
Bethesda voor een afspraak met de historicus 
Michael Kazin. Ik ontmoette hem voor het eerst in 
Nederland, toen hij als gasthoogleraar aan de 
Universiteit van Utrecht was verbonden. Hij is niet 
alleen een uitstekend analyticus van de culturele en 
politieke geschiedenis van de vs, maar ook een 
goed geïnformeerde commentator van het huidige 
tijdsgewricht. 

Als uitgesproken liberal ontgaat hem weinig van 
wat zich in het progressieve kamp afspeelt. Een 
gesprek met hem gaat over de beperkingen en per
spectieven van progressieve politiek in Amerika. 

In 1995 publiceerde hij The populist persuasion, an 
American history. Het boek is ontstaan uit de behoef
te de teloorgang van Amerikaans Links en de 
opkomst van rechts te verklaren. De traditie van 
het Amerikaanse populisme is daarvoor, zo meent 
Kazin, cruciaal. In zijn boek herschrijft hij de 
Amerikaanse geschiedenis als de Werdeaana van het 
populisme. Het populisme definieert hij als 'a lan
guage whose speakers conceive of ordinary people 
as a noble assemblage not bounded narrowly by 
class, view their elite opponents as self-serving and 
undemocratic, and seek to mobilizç the former 
against the Jatter.' •8 Taal en beeldvorming nemen 
in deze studie naar de politieke cultuur van de v s 
een centrale plaats in. 

Het populisme is in Kazins analyse een stijl van 
politieke retoriek waarvan de wortels tot diep in de 
negentiende eeuw teruggaan. De taal van het popu
lisme apelleert aan gemeenschappelijke Ameri
kaanse idealen en kan daardoor kritiek en protest 
kanaliseren zonder dat het politieke systeem als 
geheel ter discussie wordt gesteld. De bewegingen 
en mensen die Kazin in zijn boek beschrijft zijn niet 
allemaal populistisch pur sans, maar hebben het 
populisme gebruikt als een 'flexible mode of persu
asion. They used traditional kinds of expression, 
tropes, themes, and images to convince large num
bers of Americans to join either their si de or to end
orse their views on particwar issues. ' '9 

Ten tijde van de New Deal en de Tweede 

1 8. Michael Kazin, The populist persuasion. 

AnAmerican history, Ncw York 1995, P·' · 
'9· Idem, P·3· 
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Wereldoorlog heeft het populisme de doeleinden 
van progressieve politiek bevorderd. Maar vanaf 
het eind van de jaren veertig is het populisme ver
bonden geraakt met conservatieve standpunten. 
Dat komt niet alleen omdat links de erfenis van de 
New Deal-periode niet goed heeft onderhouden en 
zich in de jaren zestig te ver verwijderde van de 
politieke meerderheid. De labor-liberal-alliantie clie 
in de jaren dertig was gesmeed werd in de naoor
logse decennia ook het slachtoffer van zijn eigen 
succes. Het klassenonderscheid werd naar de ach
tergrond gedrongen. Het merendeel van de witte 
Amerikanen ging zichzelfbeschouwen als een mid
denklasse van consumenten en belastingbetalers. 
Zij ontwikkelden een gemeenschappelijke afkeer 
van de progressieve culturele en politieke elite en 
zijn vermeende vrienden in de achterstandswijken 
en de universiteiten. 

Het conservatieve populisme kon vanafhet eind 
van de jaren zestig bovendien de dominante politie
ke factor worden door zijn organisatorische kracht. 
Nauwgezet beschrijft Kazin hoe de Republikeinen 
zich met behulp van uitgekiende campagnes en 
populistische retoriek de vertolkers van Middle 

America hebben kunnen maken. In Ronald Reagan 
vond het conservatieve populisme zijn meest wel
sprekende vertolker. Zonder Reagan, zo schreef de 
journalist Sydney Blumenthal, 'conservatism 
would never have become a mass cultural experien
ce; he gave life to abstractions. ' 20 

De liberals, zo meent Kazin, hebben zich in deze 
periode van het populistische speelveld terugge
trokken en het contact met het brede, witte mid
den verloren. Pas met deClinton/Gore campagne 
voor de verkiezingen van 1992 hebben de 
Democraten de weg terug naar het populistisch idi
oom gevonden: 'For more than a decade our gover
nment has been rigged in favor of the rich and spe
cial interests,' aldus een pamflet uit de campagne. 
'While the wealthiest Americans get richer, mid
dle-class Americans work harder and earn less 
while paying higher taxes to a government that fails 
to produce what we need.' 2 ' Door de kloof te 
benadrukken tussen de privileaed jew en de indus

trious many keerden de Democraten terug naar een 
definitie van politieke conflicten die in de jaren der
tig onder Roosevelt zo succesvol was geweest. 

De populistische wending werd sterk bevorderd 
door het werk van Democratische opinie-onder-

2o. Idem, p . 262 . 
21. Idem, p.273. 

22. Idem, p. 276. 
23. Idem, p.s. 

zoekers clie met behulp van focus groepen in het 
midden van de jaren tachtig op zoek gingen naar de 
oorzaken van de zwakke positie van de Demo
cratische Partij. Daarmee brak het inzicht door 
dat in 1987 als volgt door de liberal journalist 
Robert Kuttner onder woorden werd gebracht: 
'Democrats can regain their status as majority party 
only by rebuilding a majority coalition of ordinary, 
wage- and salary-earning people, whose politica! 
and economie interests are not identical to those of 
the wealthy. ' 2 2 

Toch, zo meent Kazin, behoort het populistisch 
idioom nog steeds meer vanzelfsprekend bij de 
rechterkant van het politieke spectrum. De Ame
rikaanse conservatieven zijn er weliswaar, ondanks 
hun aanzienlijke politieke successen, niet in 
geslaagd een nieuwe politieke orde te vestigen, hun 
opvattingen over een Middle America, dat belaagd 
wordt door een verkwistende, immorele politieke 
elite hebben stevig wortel geschoten. 2 3 De conser
vatief populistische opvattingen stellen aldus gren
zen aan wat president Clinton of welke andere 
progressieve leider dan ook kan bereiken. 

Is de zwakte van het linkse populisme eigenlijk 
een probleem? Gaan de vraagstukken waar 
Amerika voor staat, en die in grote mate meneliaal 
van karakter zijn, de grenzen van het populisme 
niet te buiten? Ongetwijfeld, zo stelt Kazin. Maar 
het zou kortzichtig zijn om de taal van het populis
me aan de kant te willen zetten. 'At the core of the 
populist traelitien is an insight of great demoeratic 
and moral significance. No major problem can be 
seriously addressed, much less nudged on a path 
toward solution, unless what an antehelium politi
cian called the "productive and burder-bearing clas
ses" - Americans of all races who work for a living, 
knit neighborhoods together, and cherish what the 
nation is supposed to stand for - participate in the 
task. ' 24 We kunnen niet uitsluitend in een populis
tisch idioom spreken, zo besluit Kazin, maar zonder 
het populisme zijn we verloren. 

In de pogingen ter linkerzijde om een derde par
tij te vormen tegenover de Democraten en 
Republikeinen ziet Michael Kazin geen enkel heil. 
Progressief Amerika moet het hebben van een 
Democratische Partij met een programma van 
sociale gerechtigheid, raciale tolerantie en cultureel 
fatsoen. 2 5 
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Tot slot 
Het ontbreken van een socialistische partij als ver
tegenwoordiger van de arbeidersklasse in de 
Amerikaanse politiek is misschien wel het meest 
typerende voorbeeld van het American exceptio
nalism, aldus Lipset in zijn gelijknamige boek. De 
verklaring daarvoor moet vooral worden gezocht in 
het verschil tussen de culturele, economische en 
politieke tradities in Europa en Amerika: 'The 
absence of a European aristocratie or feudal past, a 
relatively egalitarian-status structure, an achieve
ment-oriented value system, comparative 
affiuence, and a history of politica! democracy prior 
to industrialization have all operated to produce a 
system which remains unreceptive to proposals for 
class-conscious leftism. The special politica!, socio
logica!, and economie conditions derived from 
America's history remain decisive. ' 26 

In Lipsets analyse ligt de nadruk op het unieke, 
het bijzondere van de Verenigde Staten. Maar de 
Amerikaanse en Europese traditie hebben elkaar 
natuurlijk ook diepgaand beïnvloed. Zo hebben de 
jaren dertig met de New Deal-politiek een aanzien
lijke uitbreiding van het overheidsoptreden in de 
economische en sociale politiek in Amerika te zien 
gegeven: 'The Depression ledtoa kind of modera
te "Europeanization" of American polities, as wel! 
as of its labor organizations', zo stelt Lipset. 27 De 
naoorlogse decennia van economische groei en wel
vaart deden de vs van deze weg terugkeren en sti
muleerden de klassieke liberale opvattingen over 
economische politiek en wakkerden het wantrou
wen in een sterke overheid aan. 
In het licht van de enorme sociale en economische 
vraagstukken waarvoor zowel de Amerikaanse als 

25. VgL Michael Kazin, 'Alternative 
polities. Is a third party the way out?', in: 
Dissent, winter 1996, pp. 22 -26 . 
26. Lipset, American exceprionalis, p. 109. 
27. Idem, p.J8 . 
28. VgL René Cuperus, 'Het belang van 
Amerikaanse toestanden ' , in: Socio/isme &.. 
Democratie, 52 (1995) nr . 7/ 8, 

Westeuropese samenlevingen op dit moment staan, 
is het vooral interessant te bezien welke barrières 
de verschillende tradities opwerpen en welke 
mogelijkheden ze bieden om de problemen tot een 
oplossing te brengen. In de afgelopen periode zijn 
de liberale, uit Amerika overgewaaide opvattingen 
over herziening van de verzorgingsstaat ook in 
Europa dominant geweest en hebben tot enige con
vergentie tussen de oude en nieuwe wereld 
geleid. 28 In de sterk uitgebreide verzorgingsstaat in 
Nederland heeft de neo-liberale politiek ervoor 
gezorgd dat de verhouding tussen individuele en 
collectieve verantwoordelijkheid aa,n een herij 
kingsproces is onderworpen en dat het functione
ren van de overheid kritisch is bezien. De schaduw
zijden van dit neo-liberale project zijn inmiddels 
wel zichtbaar geworden. 

Ook in de vs lijkt dit besef zich af te tekenen, 
maar dan in een spagaat: tegenover een hardhandig 
volgehouden economisch individualisme is een 
moreel of cultureel beroep op de gemeenschap 
komen te staan: een conservatief communitarisme. 
Het wordt tijd beide sferen in hun onderling ver
band te brengei-J en een nieuw evenwicht te vinden 
tussen competitie en coöperatie, tussen collectieve 
en individuele verantwoordelijkheid. Wellicht kan 
de continentaal-Europese traditie van collectief 
georganiseerde oplossingen, als correctie op door
schietend neo-liberalisme, voor een nieuwe con
vergentie zorgen. Geldt hier niet de _uitspraak van 
Habermas: 'We must realize that all traditions are 
ambivalent and that it is therefore necessary to he 
critica! about all of them so as to he able to decide 
which tradition to maintain and which not. ' 29 

P· 333 -341. 
29 . "'More humility, fewer illusions" 
-A talk between Adam Michnik and 
Jurgen Habermas ' , in: New York Review'![ 
Books, 24 maart 1994, p. 25, zoals geci
teerd in Kazin, The populist persuasion, 
p.6. 
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