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EffEctiEf  Op veel zaterdagmiddagen in de jaren 
zeventig hing in onze garage de zoete, weeë geur van 
rietsuiker. Mijn ouders laadden met anderen van de plaat-
selijke wereldwinkel de balen uit en wij kinderen moesten 
vervolgens de suiker wegen en in kilozakken scheppen. Je 
handen werden er vreselijk plakkerig van en je vrije zater-
dagmiddag was weg, maar je leverde wel een bijdrage 
aan een beter leven voor suikerboeren ver weg, die een 
eerlijke prijs kregen dankzij de internationale solidari-
teit. Armoede kon de wereld uit, dat besef drong sinds de 
jaren zestig bij steeds meer mensen in het Westen door. 
toen ontwikkelingssamenwerking voor het eerst een eigen 
minister kreeg, was dat een overwinning voor links. Er was 
overigens niemand die dacht dat hulp de armoede zou 
uitbannen, zoals nu door de VVD als uitgangspunt van de 
kritiek op ontwikkelingssamenwerking wordt veronder-
steld. Links heeft altijd gepleit voor eerlijke handel en een 
ander buitenlands beleid als enige echte instrumenten van 
armoedebestrijding, maar ontwikkelingssamenwerking 
was wel degelijk belangrijk. Aan de ene kant als middel tot 
bewustwording hier en aan de andere kant als teken van 
solidariteit met de arme landen. Effectiviteit, waar ontwik-
kelingssamenwerking nu steeds vaker op wordt afgere-
kend, speelde wel een rol, maar slechts een kleine. 

Dat wil niet zeggen dat er geen kritiek mag of kan worden 
uitgeoefend op het huidige stelsel van ontwikkelingssa-
menwerking, of op de ‘ontwikkelingsindustrie’ zoals een 
van de auteurs in deze Helling het netwerk van ontwikke-
lingswerkers, medefinancieringsorganisaties, ambtenaren 
en lobbyclubs noemt. in deze special wordt volop kritiek 
geoefend, soms op details van het beleid, soms op het stel-
sel als geheel en soms op de uitgangspunten van ontwikke-
lingssamenwerking überhaupt. 

Op het omslag van deze Helling staan twee beelden: 
een uit Afrika – het continent waar de beeldbijdragen in 
dit nummer over gaan – en een uit een Vogelaarwijk in 
Nederland. Dit roept de vraag op: wat hebben deze werel-
den met elkaar te maken? Moet het ‘beschavingsideaal’ 
van politici als Ahmed Marcouch weer een wereldwijd ide-
aal worden? Of is de manier waarop we in Nederland met 
onze onderklasse omgaan net zo verdacht als de houding 
ten opzichte van de arme landen in een mondiaal perspec-
tief? Essentieel is dat we niet teruggaan achter het inzicht 
van de jaren zestig dat armoede kan worden uitgebannen 
als de (politieke) wil er is. Daarom ben ik blij als mijn kin-
deren met een zelfgemaakt lied de straat opgaan om geld 
in te zamelen voor Unicef, al is dat uit het oogpunt van 
effectiviteit een zinloze daad. 

Erica Meijers
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  �   � €, � kwartaalblad voor linkse politiek

bij het omslag:
Sven Torfinn is een journalistiek fotograaf 
met standplaats Nairobi. De jonge vee
houders fotografeerde hij in 2004 in Zuid
Soedan, waar dorpen werden bedreigd door 
lokale milities. Het vliegtuig (pagina 2) laat 
voedselpakketten vallen voor vluchtelingen 
in ZuidSoedan.  

De bovenste foto op het omslag is van Peter 
Valckx: Wittevrouwenveld, Maastricht.
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Simon Jelsma:

“We zijn allen gelukzoekers”
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Simon Jelsma (1918) hield in 1954  – dan 

nog pater – op Pinksterzaterdag op het 

Plein in Den Haag de eerste ‘pleinrede’, 

waarin hij oproept tot vrede en gerechtig-

heid. Zijn preken markeren het begin van 

een Nederlandse Derde Wereldbeweging. 

Hij richtte begin jaren vijftig de ‘Pleingroep’ 

op die de zuilen wilde doorbreken door een 

gezamenlijke analyse van de problemen in 

de wereld. In 1956 leidde dit tot de oprich-

ting van de Novib. Jelsma verliet in 1969 de 

rooms-katholieke kerk en werkte tot zijn 

pensioen in 1983 als journalist bij de NOS-tv. 

Daarna richtte hij met anderen in 1989 de 

Postcodeloterij op als een geldmachine voor 

goede doelen. 

MAriuS ErNSTiNg & 

EriCA MEiJErS redacteuren van De Helling

foTo: PETEr VALCkx

De discussie over de onrechtvaardige 
verhoudingen in de wereld en de betrokken-
heid van Nederland bij de ontwikkeling van 
andere landen is zo’n zestig jaar oud. Na de 
Tweede Wereldoorlog brokkelde het koloniale 
wereldbeeld langzaam af en kwamen steeds 
meer leiders van onafhankelijkheidsbewe-
gingen in Azië en Afrika op het wereldtoneel. 
Hun verlangen naar vrijheid en hun aan-
spraak op een gelijk aandeel in de mondiale 
welvaart werd ook door velen in Nederland 
erkend. De kloof tussen arm en rijk werd 
vooral in de jaren zestig tot een thema. Vanaf 
1965 heeft Nederland een Ministerie van 
ontwikkelingssamenwerking. Maar het begin 
van de Derde Wereldbeweging in Nederland 
ligt al vroeger, halverwege de jaren vijftig. De 
Pleinpreken van pater Simon Jelsma vanaf 
1954 worden vaak genoemd als het begin van 
een Nederlandse betrokkenheid bij de ‘Derde 
Wereld’, een term uit de koude oorlog, die het 
Westen als de eerste en het oostblok als de 
tweede wereld typeerde. Simon Jelsma maak-
te mee hoe de bijdrage aan de ontwikkeling 
van andere landen in Nederland op de agenda 
kwam, veranderde en nu weer ter discussie 
staat. Hoe kijkt hij terug op zestig jaar ontwik-
kelingsdebat?

Wat wilde u in de jaren vijftig veranderen?
“Vrij snel na de oorlog ontstonden er twee 
groepen: zij die terug wilden naar het verzuilde 
Nederland en zij die dat vanuit verschillende 
politieke hoeken wilden doorbreken. ik raakte 
al snel betrokken bij die ‘doorbraakgroep’. 
Midden in de oorlog rondde ik mijn theologi-
sche studie af en werd priester. onverwacht 
moest ik een parochie overnemen waar de 
kapelaan was doodgeschoten omdat ze dach-
ten dat hij de pastoor was die onderduikers 
hielp. De pastoor was zelf ook ondergedoken 
en ik moest hem vervangen. Mijn allereerste 
preek had ik keurig van buiten geleerd zoals 
ons op het seminarie was bijgebracht, maar 
halverwege deigde ik mijn tekst kwijt te raken 
en ben ik vrij gaan praten. Niemand heeft het 
gemerkt. Achteraf bleek zelfs dat dat gedeelte 
van de preek het best was overgekomen. Toen 
wist ik genoeg. ik had de behoefte om iets over 
te brengen aan de mensen, om te roepen dat 
we niet meer in gescheiden hokjes moesten 
blijven zitten, maar samen iets moesten ver-
anderen. 
in de jaren na de oorlog richtte ik de 
pleingroep op die de doorbraakgedachte in 
katholieke kring wilde verkondigen. onze 
enige bron van kennis over de Derde Wereld 
waren bulletins vanuit de Verenigde Naties. 
Daar ging de wereld voor ons open. We keken 
in de programma’s van de politieke partijen of 

we iets zagen over relaties met arme landen, 
maar er stond helemaal niets in. We wilden dat 
de mensen wisten wat er aan de hand was in 
de wereld, maar ik wilde niet tussen de muren 
van een zaaltje of een kerk blijven. En zo kwam 
ik op het idee om op Het Plein in Den Haag 
te gaan staan, voor het gebouw van de Hoge 
raad.”

Wat was het doel van de Pleingroep?
“Ten eerste wilden we dat het publiek en de 
politici op de hoogte waren van de feiten over 
armoede in de wereld. En dat ze vervolgens 
uit die kennis de consequenties trokken en 
handelden. Ten tweede wilden we pressie, poli-
tieke druk uitoefenen op partijen, vakbonden, 
onderwijsinstellingen etc. om ze bij de les te 
houden. En als derde kwam dan het punt dat er 
waar nodig en waar mogelijk ook hulp moest 
worden verleend. En dat moest een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid zijn, we wilden een 
algemene Nederlandse organisatie waar alle 
groepen en organisaties aan mee konden doen. 
Dat werd in 1956 de Novib. We wilden de finan-
ciële hulp niet voorop stellen. En zo staat het 
ook nu nog in de statuten van de Novib.” 

Hoe kijkt u vanuit die geschiedenis naar de hui-
dige situatie?

“Het punt van de informatievoorziening moet 
weer worden opgepakt, maar op een nieuwe 
manier. We moeten niet volstaan met het eta-
leren van de doffe ellende in de wereld. De pro-
blemen worden vaak zo groot en uitzichtloos 
voorgesteld dat het geloof dat je er iets aan 
kunt doen verdwijnt. in het mediabeleid van de 
ontwikkelingsorganisaties is vaak geen ruimte 
en geld voor diepgravende en breed gepre-
senteerde informatie. ik ben nu bezig met 
een stichting die gaat bemiddelen dat goede 
cineasten goede documentaires gaan maken 
voor tv en internet. We willen druk uitoefenen 
bij omroepen om ruimte te maken. ik zeg niet 
dat je het leed moet verstoppen, maar laat ook 
zien dat er iets aan wordt gedaan. Als je alleen 
de ellende laat zien werkt het ontmoedigend 
en krijgen de mensen er genoeg van.”

Was het effect van informatie vroeger niet veel 
groter dan nu? Mensen worden nu gebombar-
deerd met informatie. 

“Maar nu krijgen ze halve informatie – laat nou 
zien dat er wat wordt gedaan en dat je je daar 
bij kunt aansluiten en dat het jouw verantwoor-
delijkheid is. Dat je kunt ingrijpen en er weer 
bijhoren. Want daar gaat het om. Je moet ook 
wijzen op het belang dat wij allemaal heb-
ben. Als er elders gebrek is aan schoon water, 
voedsel etc. vluchten die mensen en komen ze 
hier naar toe, waarop dan weer negatief wordt 

“We zijn allen gelukzoekers”
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gereageerd. We houden met ons beleid van 
handelsbarrières de ongelijkheid zelf in stand, 
maar als de mensen dan hier komen roept 
Mark rutte dat het allemaal gelukzoekers zijn. 
Daar wordt ik dan zo giftig om. Die hele Mark 
rutte is zelf ook een gelukzoeker en dat is ook 
heel goed voor hem. ik ben ook liever gelukkig 
dan ongelukkig.”

De informatiestrategie blijft dus een belangrijk 
punt. Wat is een tweede punt?

“Politieke druk. De drie eerdergenoemde pun-
ten blijven voor mij overeind. Die druk moet 
wel nationaal en internationaal worden uitge-
oefend. Prins Claus zei: we moeten ons niet 
verbeelden dat wij de mensen in Afrika wel 
eens even zullen ontwikkelen. Ze moeten zich-
zelf ontwikkelen. En wij moeten daarbij niet in 
de weg staan. ik vroeg prinses Máxima eens 
naar reacties op haar werk voor microkredie-
ten en ze noemde de huichelarij van sommigen 
die eerst heel enthousiast zijn, maar als het er 
op aan komt niet thuis geven. 
Natuurlijk gaat er wel eens iets fout in ontwik-
kelingslanden. Men klaagt over corruptie en 
dictatuur, alsof wij hier geen fouten hebben 
gemaakt. Denk maar aan de bouwfraude. En ik 
kan me de dictaturen in Europa nog heel goed 
herinneren: Hitler, Mussolini, franco. Het is 
jammer als er eens een project mislukt, maar 
dat gebeurt hier ook: banken zijn hier nota 
bene omgevallen!”

Het derde punt was hulp. In de loop van de 
jaren zeventig is men gaan spreken van ontwik-
kelingssamenwerking in plaats van ontwikke-
lingshulp. Vindt u dat die overgang ook goed is 
verlopen, behalve in het taalgebruik?

“We moesten zo snel mogelijk af van alleen 
maar giften en begonnen met deals sluiten. 
Bovendien kan daar met minder geld veel meer. 
Nodig zijn goede overeenkomsten met begrip 
voor de situatie daar, contracten die reëel zijn 
en waarvan de voorwaarden ook vervuld kun-
nen worden. Liefdadigheid is geen zonde, maar 
we moeten naar een situatie waar veel minder 
liefdadigheid nodig is.” 

De Derde Wereldbeweging is voortgekomen uit 
burgers. Toen kwam het op de politieke agenda 
en werd gepleit voor een andere houding van het 
bedrijfsleven. Ziet u op dat vlak vooruitgang? 

“Dat is moeizaam. Bij multinationals als Shell 
verandert er wel iets. Vroeger kochten we 
als Novib één aandeel om vragen te kunnen 
stellen op vergaderingen, maar dat werd niet 
serieus genomen want je had natuurlijk toch 
geen macht. Nu zie je dat er wel een besef 
groeit, ook in de landbouw en de energiesector. 
De hele wereld doet nu zijn best om bedrijven 
overeind te houden, iedereen beseft dat je 
ze nodig hebt en dat moet andersom ook het 
geval zijn. Daartoe moeten er in de leiding van 
de multinationals ook vertegenwoordigers 
van ontwikkelingslanden komen. Die kunnen 
dan hun eigen belangen echt wel verdedigen. 
De hele mentaliteit van ‘geef ze maar wat, we 
dumpen onze oude medicijnen en boter daar’, 
die moet keihard worden doorbroken.” 

In de jaren zeventig stond ontwikkeling overal 
op de agenda. Naarmate de globalisering is 
toegenomen, lijkt de interesse afgenomen. In 
de pleinrede zei u in 1954 het volgende: “In 1945 
werd op dit plein de bevrijding gevierd. Er was 
toen een grote eenheid en openheid. Maar nu, 
negen jaar later, is er opnieuw vervreemding. 
Iedereen heeft zich weer teruggetrokken achter 
de eigen gordijntjes.” Is dat nu weer het geval?

“om je de waarheid te zeggen: ik ben het hele-
maal niet eens met de geluiden dat de jeugd 
van tegenwoordig niet betrokken zou zijn. Er 
zijn allerlei bewegingen die van alles doen. Er 
is wel een gevoel van machteloosheid, maar 
men wil wel. Als ik het vergelijk met wat wij 
hebben moeten doen om destijds door de 
onverschilligheid heen te breken… Er was 
minder interesse en minder kennis. Men vond 
dat je maar voor je eigen boterham moest zor-
gen. Vooral na de oorlog was de gedachte: we 
hebben nu wel genoeg ellende gehad. Volgens 
mij neemt het draagvlak voor ontwikkelings-
samenwerking helemaal niet af. Het aantal 
vrijwilligers in Nederland is erg groot. Mensen 
zijn dankzij het hogere opleidingsniveau 

zowel betrokkener als kritischer: ze lopen niet 
zomaar ergens achter aan en dat is goed.” 

In een interview enkele jaren terug haalde u 
een gedicht van Hans Lodeizen aan:’Want deze 
wereld is niet de echte’. Wat bedoelde u daar-
mee? 

“De echte wereld is wat mij betreft de family of 
man. op onze kleine planeet wonen ruim 6,5 
miljard mensen, waarvan zo’n 2,5 miljard in 
onmenselijke omstandigheden. Dat leidt tot 
oorlog en ruzie, de armen blijven arm en de 
rijken rijk. Maar dat is niet de echte wereld: zo 
moet het niet. in de oude griekse wereld had-
den ze het over de oikoumene dat is afgeleid 
van het griekse woord huis. De wereld als één 
huis waar we allemaal in wonen en die dus 
voor ons allemaal is. Wij kunnen die wereld 
bewoonbaar maken voor iedereen. De kerken 
hebben het woord oecumene overgenomen en 
hebben er christelijk woord van gemaakt. ik 
ben niet meer rooms-katholiek, maar ik geloof 
veel meer dan vroeger, het is veel dichterbij, 
ik geloof in mensen. En gaat het ooit een keer 
lukken? Ja hoor, die echte wereld, die komt er 
wel.”
 =
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De gemiddelde Nederlander 
staat graag wat geld af voor arme 
mensen. Pleitbezorgers van ont-
wikkelingshulp maken daar handig 
gebruik van. Ze redeneren: eerlijk 
delen is goed en als je deze bereid-
heid negeert, doe je ook Nederland 
tekort en daarmee de idealen die het 
uitdraagt, zoals mensenrechten en 
democratie. Dat mag best 100 euro 
per persoon per jaar kosten, over de 
precieze kosten hoor je toch niemand. 
Er is ook een groep Nederlanders die 
vindt dat het klaar is met hulp. Die 
bereikt immers alleen dictators die 
er dikke sigaren van roken. Stoppen 
dus, of afbouwen tot een of andere 
noodzakelijke kern. Op dat gevoel 
haken rechtse critici in. Ze redene-
ren: laat de burger over zijn geld 
beschikken, dan profiteert de derde 
wereld vanzelf. Met wat geluk brengt 
dit elke belastingbetaler 1 euro in de 
week op, maar over dat bedrag hoor 
je niemand. Zie daar ontwikkelings-
samenwerking in Nederland: ben je 
een betere Nederlander door interna-
tionalist te zijn, dondert niet wat het 
kost, of ben je een betere Nederlan-
der door zakelijk te zijn, dondert niet 
wat het opbrengt? 
Vermoedelijk dat juist de armen van 
de wereld het beter snappen dan wij, 
maar zichtbaarheid aan het thuis-
front gaat hier boven elk resultaat. 
Zo laat ‘links’ zich op de minister van 
Ontwikkelingssamenwerking voor-
staan. Onder een directeur-generaal 
zou het werk nog niet de helft van 
de huidige kritiek trekken. De spoor-
wegen vallen zelfs onder een direc-
teur bij Verkeer en Waterstaat - daar 
lachen ze om de paar kwartjes van 
Ontwikkelingssamenwerking. Zou 
het huidige spanningsveld tussen de 
media en het Kamerlid A.J. Boekes-
tein kunnen teren op een directeur, 
schaal 13b? En zo laat ‘rechts’ zich 
voortdurend maar weer op zakelijk-
heid voorstaan (‘de portemonnee van 
de burger’). Terwijl de uitgaven aan 
ontwikkelingssamenwerking vergelijk-
baar zijn met de PR-kosten van een 
serieuze multinational. 

Ik weet niet wat een groter bewijs van 
menselijk vernuft is. De hardnekkig-
heid waarmee de ‘ontwikkelingsindu-
strie’ zichzelf vernieuwt, ondanks alle 
averechtse effecten en imago pro-
blemen – elke theoretisch denkbare 
manier om geld uit te delen is al geben-
chmarkt door de Novib. Of de vinding-
rijkheid waarmee ’s lands dixielandfans 
het aanzienlijke leed elders terugbren-
gen tot geleuter waar een Nederlands 
bewindsman iets over moet zeggen 
- Mobuto rijdt in een Rolls Royce zijn 
eigen bevolking onder de voet en het 
Kamerlid A.J. Boekestein stelt een vraag 
aan de minister. Links paradeert zelf-
genoegzaam rond, en rechts kritiseert 
minstens even tevreden de linkse zelf-
genoegzaamheid. ‘Weer een nieuwe 
methode’ versus hulphelptniet – dat dit 
provinciale spanningsboogje niet inspi-
rerend is, is slechts esthetisch rijkeluis-
verdriet. 
21e eeuws internationalisme verdient 
beter. Vervang dat sacrale en bemoei-
zuchtige departement door een directie 

‘internationale destructie importheffin-
gen’ bij Economische Zaken, een direc-
tie ‘noodhulp’ bij Buitenlandse Zaken 
en bij Financiën een ‘kassa voor micro-
kredieten’, die bewindslieden en de 
Koningin kunnen rondstrooien bij werk-
bezoeken. Nee, dat is niet sexy. Maar 
daar zul je geen Afrikaan of Aziaat over 
horen klagen. En wees richting chagrij-
nige burgers serieus zakelijk, in plaats 
van te kruidenieren zoals het Kamerlid 
A.J. Boekestein. Dat wil zeggen, staak 
het gezeur over de hoogte van het bud-
get voor ontwikkelingssamenwerking. 
Breng de hulp daar deze op basis van 
de huidige geschiedenis hoort, onder de 
‘wet op de kansspelen’. Dan komt er van 
alle rare fratsen altijd negenentwintig 
procent terug bij de burger, die dus weer 
rustig kan slapen. Op die manier kun je 
weer praten over beleid en resultaten, 
in plaats van elkaar de maat te nemen 
over goede en kwade bedoelingen. 
 =
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Kees VendriK
Tweede Kamerlid voor GroenLinks

de essentie van het politieke 
conflict over ontwikkelingssa-
menwerking is de vraag in hoe-
verre wij bereid zijn om eigen 
belangen ondergeschikt te 
maken aan de ontwikkelingskan-
sen van arme landen. Pas dan 
komt een einde aan de ondraag-
lijke lichtheid van veel ontwikke-
lingswerk.

Het politieke debat over ontwik-
kelingssamenwerking (Os) is - opnieuw - 
publiekelijk opgelaaid nu de VVd de aanval 
heeft ingezet op het Os-budget. Het zou te 
makkelijk zijn deze kritiek weg te zetten als 
een nationalistische oprisping van een partij 
die zich verscheurd weet tussen een klassiek-
liberale traditie en de forse electorale drei-
ging van nieuw rechts, i.e. Geert Wilders. 
dat laatste is overigens niet onjuist. de VVd 
is in menig opzicht de weg kwijt. Maar de hui-
dige praktijk van ontwikkelingssamenwer-
king verdient los hiervan een kritische toets, 
waarop ook novib-voorzitter Farah Karami 
lijkt aan te sturen met haar voorstel voor een 
parlementaire enquete naar ontwikkelings-
samenwerking. Progressieven hebben boven-
dien een kritische traditie hoog te houden. 
Ook inzake ontwikkelingssamenwerking.
 en dat is niet gebeurd. Misschien komt 
dit voort uit een Jezuscomplex dat de wereld 
van ontwikkelingssamenwerking in de greep 
houdt. Veel kritiek op de actuele Os-praktijk 
en de daarin werkzame organisaties wordt al 
snel beschouwd als een aanval op het achter-
liggende ideaal van internationale solidariteit 
en de grote bijdrage hieraan die met ontwik-
kelingssamenwerking beoogd wordt. daar-
mee overschat men, zo is mijn stelling, de 
betekenis van de mondiale hulpstromen en 
bijbehorende ontwikkelingsstrategieën voor 
de kansen van arme landen.
 Hun lot ligt niet, of niet in de eerste 
plaats, in handen van ontwikkelingssamen-
werking. Het mondiale budget voor ontwik-
kelingssamenwerking is domweg te beperkt 
om voor veel landen een wezenlijk verschil 
te maken in het ruige tijdperk van de globa-
lisering en de dominante neoliberale orde-
ning. Mondiale handelsarrangementen, de 
internationale financiële wanorde, de noor-
delijke landbouwpolitiek, het beleid van het 
internationaal Monetair Fonds (iMF) en de 
nasleep van de schuldencrisis van begin jaren 
tachtig, de multinationale (voedsel) onderne-
mingen, de mondiale illegale economie met 
haar belastingparadijzen, geroofde grond-
stoffen en witwaspraktijken, en een stuw-
meer van geopolitieke belangen: al die zaken 
zijn, helaas, van grotere betekenis voor arme 
landen dan de jaarlijkse honderd miljard die 
internationaal aan ontwikkelingssamenwer-
king wordt gespendeerd.
 Het belangrijkste probleem van ont-
wikkelingssamenwerking is daarom niet dat 
‘hulp niet werkt’ omdat veel arme landen nog 
steeds geen voortgang zouden boeken. dat 
doen ze namelijk wel, zoals elders in dit num-
mer van de Helling te lezen valt. er is boven-
dien amper een sector te vinden waar zo 
veelvuldig de eigen inspanningen aan een per-

manente carrousel van evaluatie-onderzoe-
ken naar de impact van de besteedde euro’s 
worden onderworpen. dat levert, door 
schade en schande wijs geworden, wel dege-
lijk een betere praktijk van ontwikkelingssa-
menwerking op dan vroeger.

Fastfood
Het grootste probleem van ontwikkelingssa-
menwerking is dat inspanningen ineffectief of 
irrelevant kunnen worden door gebrek aan 
samenhang met fundamentele mondiale ont-
wikkelingen of door ronduit tegenwerking 
van andere belangen of relevante beleidsdos-
siers. dat plaatst de ‘ontwikkelingssamen-
werkingsbranche’ voor een welhaast onmo-
gelijke opdracht: ze wordt - met name door 
rechtse critici - meer en meer afgerekend op 
een resultaat dat ze maar in beperkte mate 
kan beïnvloeden. Meer bescheidenheid is 
hier een progressieve deugd.
 dat is ook om een andere reden nodig. in 
de permanente jacht op publieke erkenning, 
draagvlak en nieuwe fondsen is het grote 
publiek door menig ontwikkelingsorganisatie 
een beeld voorgeschoteld van ontwikkelings-
samenwerking dat steeds verder afstaat van 
de werkelijkheid. Media- en campagnewet-
ten dicteren een soort ‘fast food-Os’. Wie 
vandaag betaalt, verandert morgen het leven 
van tientallen kinderen. dat beeld roept 
niet alleen het levensgrote risico van diepe 
teleurstelling op over het vermogen het lot 
van miljoenen armen snel te verbeteren, 
maar gaat ook volledig voorbij aan de politi-
sering van ontwikkelingssamenwerking die 
sinds een aantal jaren op gang is gekomen. 
de met de Verklaring van Parijs (meer hier-
over in het artikel van nadia Molenaers op 
p.38, red.) vastgelegde principes markeren 
een lange route waarbij ontwikkelingssamen-
werking al lang geen geïsoleerde technische 
activiteit meer is, maar met vallen en opstaan 
onderdeel wordt van een brede onderhande-
lingstafel van donoren en ontwikkelingslan-
den. de complete marsroute van ontwikke-
lingslanden naar meer welvaart is daarbij aan 
de orde. dat doet recht aan de complexiteit 
van het ontwikkelingsvraagstuk, maakt hulp 
onderdeel van een politiek proces, maar ver-
draagt zich nauwelijks met het groeiende 
ongeduld van het publiek dat zit te wachten 
op concrete, tastbare resultaten. Ook hier 
kan het geen kwaad geen overspannen ver-
wachtingen te koesteren of op te roepen.
 de recente politisering van het ontwik-
kelingsvraagstuk biedt ook grote kansen. 
Als arme landen door donoren worden aan-
gespoord om een breed ontwikkelingscon-
cept te hanteren en vanuit de donorgemeen-
schap onder politieke druk worden gezet om 

foute politiek & ee
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afgesproken doelen te halen, komt daarmee 
onvermijdelijk de coherentie van het beleid 
van de donoren zelf ter discussie. dat is pure 
winst, want het betekent een doorbraak die 
vanuit links reeds lang is bepleit.
 Ontwikkelingssamenwerking heeft sinds 
haar opkomst in de jaren vijftig steevast 
onder vuur gelegen, juist uit de linkse hoek. 
Ooit werd de klassieke ontwikkelingshulp 
bekritiseerd als een vorm van paternalis-
tisch neokolonialisme, waarmee Westerse 
landen de verbindingen met hun voormalige 
koloniën bestendigden. in de jaren zeventig 
mondde deze kritiek uit in felle beschuldi-
gen van onder andere André Gunther Frank 
die een rechtstreekse relatie ontwaarde tus-
sen de relatieve en absolute verarming in 
veel derde Wereldlanden en de groeiende 
rijkdom in het Westen. de officiële ontwik-
kelingshulp zou deze fundamentele trend 
versterken: veel arme landen werden vastge-
pind op een langdurige status van goedkope 
grondstoffenleverancier. Van ontwikkeling 
kon in deze vastgeroeste mondiale verhou-
dingen geen sprake zijn. ironisch genoeg 

bleek deze kritiek vooral in de daarop vol-
gende decennia hout te snijden.
 na de mondiale crisis in 1981-1982 gin-
gen veel ontwikkelingslanden in het Zuiden 
hard onderuit in de schuldencrisis die mede 
een gevolg was van de hard-geldpolitiek in de 
Verenigde staten. Veel arme staten bleken 
zich in de jaren zeventig volgezogen te heb-
ben met goedkope particuliere leningen van 
internationale banken die een gemakkelijke 
afzetmarkt zochten voor de oliedollars die 
zich bij hen ophoopten. Of dit kapitaal pro-
ductief werd aangewend was nauwelijks een 
punt van discussie. de nadien snel en sterk 
oplopende rentes leidden menig land naar de 
rand van de afgrond, terwijl het vermogen 
van veel landen om dollars te verdienen op 
de wereldmarkt door de wereldwijde reces-
sie juist slonk.
 deze kredietcrisis van de armen werd 
onder druk van het iMF op harde, neoli-
berale wijze opgelost middels de beruchte 
structurele Aanpassingsprogramma’s. snelle 
herstructurering en afbetaling van de bui-
tenlandse schuld stonden voorop. daar-

voor moesten veel landen hun macro-
economisch beleid compleet omgooien. 
drastische sanering van de overheidsfi-
nanciën, forse reductie van de omvang van 
de overheids(bestedingen), devaluatie van 
valuta en economische oriëntatie op de 
export vormden de hoekstenen van menig 
iMF-recept dat werd afgedwongen in ruil 
voor leningenpakketten. Zo ontstond de 
absurde situatie dat de kapitaalstroom van 
Zuid naar noord jarenlang de officiële ont-
wikkelingshulp van noord naar Zuid over-
trof.
 en passant voegde de Wereldbank zich in 
dit spoor door exportgeleide groei en indu-
strialisatie als nieuw ontwikkelingsconcept 
te vestigen. een nieuwe blauwdruk die in 
tientallen ontwikkelingslanden werd uitge-
rold zonder tastbaar resultaat, enkele (Azi-
atische) uitzonderingen daargelaten. Zon-
der twijfel speelde op de achtergrond in deze 
nieuwe ontwikkelingspolitiek de hausse op 
menig grondstoffenmarkt in de jaren zeven-
tig mee, waardoor de terms of trade tijdelijk 
in het voordeel van ontwikkelingslanden wij-

foute politiek & ee
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zigden. de nieuwe Wereldbankstrategie was 
in dat opzicht een succes. Tot ver na de mil-
lenniumwisseling kampten ontwikkelings-
landen die op last van de Wereldbank en 
het iMF hun exporten opvoerden, met his-
torisch lage grondstoffenprijzen en werden 
ze teruggedrukt in de klassieke rol van arme 
grondstoffenleverancier zonder ontwikke-
lingspotentie. Het is een teken aan de wand 
dat vooral de landen in Azië, die de Washing-
ton Consensus radicaal naast zich neer heb-
ben gelegd, de weg naar voorspoed hebben 
gevonden.
 niet alleen hierdoor waren de jaren tach-
tig een verloren decennium voor veel ont-
wikkelingslanden. Wie Mertin Meredith’s 
post-koloniale geschiedenis van Afrika tot 
zich neemt, ziet de nefaste invloed van de 
Koude Oorlog op de ontwikkelingskansen 
van dit continent. de russen en Amerikanen 
zochten en vonden jarenlang tal van bond-
genoten die er stelselmatig een roofdicta-
tuur in het hun eigen land op na hielden met 
Mobutu in Congo en Mengistu in ethiopië als 
meest extreme varianten. in dat krachten-

spel was van enige ontwikkeling überhaupt 
geen sprake, integendeel. Het is niet ver-
rassend dat anno 2009 deze landen zich nog 
steeds kenmerken door grote armoede en 
onveiligheid; er heeft zich in deze landen nau-
welijks een staatsapparaat van enige bete-
kenis kunnen vestigen, toch een onmisbare 
voorwaarde om een zekere ontwikkelings-
strategie met rationele inzet van donormid-
delen te kunnen starten. dat geld ook voor 
de organisatie van het maatschappelijk mid-
denveld, dat als countervailing power noodza-
kelijk is voor een werkzame groeistrategie. 
dit middenveld was in veel landen na jaren 
van onderdrukking compleet van de aard-
bodem gevaagd. Tientallen moordenaars en 
roofridders in Afrika werd zo de hand boven 
het hoofd gehouden, waarmee een litanie van 
geweld en onderdrukking werd uitgelokt en 
jaren van wanbestuur bekwaam werden toe-
gedekt. Het was al met al foute politiek van 
de bovenste plank.
 de Koude Oorlog is reeds lang vervol-
gen, maar de effecten van het desastreuze 
bondgenotenbeleid van destijds is dat nog 

allerminst. en de geopolitieke belangen zijn 
evenmin van tafel (denk bijvoorbeeld aan 
soedan en Tsjaad), alleen is er meer ruimte 
ontstaan aan de kant van donoren om de 
ontwikkelingsdoelen een belangrijkere plek 
te geven en daarnaar te handelen.

dit is naar mijn mening de essentie van het 
politieke conflict over ontwikkelingssamen-
werking: hoe serieus menen wij het eigenlijk? 
in hoeverre zijn wij bereid om eigen klassieke 
belangen ondergeschikt te maken aan de ont-
wikkelingskansen van arme landen? Zijn we 
bereid om globalisering als een politiek pro-
ject te zien waar, ook vanuit welbegrepen 
eigenbelang, kansen op ontwikkeling gedeeld 
moeten worden? Zou dat het geval zijn, dan 
ontstaat er politieke ruimte om de ontwik-
kelingsdimensie in tal van relevante dossiers 
(handel, landbouw, belastingen, financiële 
markten, investeringen, maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen, milieu en klimaat, 
intellectueel eigendom, productie van en 
handel in voedsel etc.) een veel centralere 
plek te geven en andere keuzes te forceren. 

een jezuscomplex
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dan zouden we een einde kunnen maken aan 
de ondraaglijke lichtheid van veel ontwikke-
lingsinspanningen van vandaag.

supermacht europa
ik vermoed dat europa hierin – op termijn 
– een sleutelrol kan spelen. de noordelijke 
lidstaten kennen al geruime tijd een ver-
lichte, moderne en zakelijke benadering van 
het ontwikkelingsvraagstuk, met, zeker op 
papier, oog voor het coherentievraagstuk. 
europa behoort grosso modo tot de gul-
lere gevers en bouwt langzamerhand aan een 
europees ontwikkelingsbeleid middels het 
europees Ontwikkelingsfonds (eOF). dat 
gaat, mild uitgedrukt, bepaald nog niet goed, 
maar er liggen grote kansen voor verdere 
integratie met de gemeenschappelijke han-
delspolitiek, de landbouwpolitiek en buiten-
landse politiek. Bovendien is europa traditi-
oneel sterk georiënteerd op het versterken 
van multilaterale kaders, hetgeen door de 
bank genomen in het voordeel kan strekken 
van veel ontwikkelingslanden.
 dit veronderstelt dat europa een rol 
op het wereldtoneel wil spelen als civiele 

supermacht waar een intelligentie beleids-
mix gecombineerd wordt met een krachtig 
mandaat voor de europese Commissie onder 
controle van het europees Parlement. Het 
vraagt ook dat de nationale soevereiniteit 
over ontwikkelingsgelden geleidelijk plaats 
maakt voor europees beheer van de fondsen. 
dat alles zal een geweldige push geven aan de 
Parijse afspraken (ownership, alignment, har-
monisatie). Ontwikkelingssamenwerking kan 
dan op meer coherente wijze worden inge-
past in een bredere politieke agenda richting 
de donorlanden ten einde overeengekomen 
ontwikkelingsstrategieën ook kans van sla-
gen te geven, inclusief een duidelijke exitstra-
tegie.
 evident voordeel van een dergelijke 
europese route is dat ontwikkelingssamen-
werking niet alleen op veel coherenter maar 
ook op een veel zakelijker wijze tot stand 
kan komen. de projectenzee die de hui-
dige ontwikkelingssamenwerking genereert 
maakt geen trefzekere indruk en wordt zo 
ingedamd. Begrotingssteun kan veel forser 
en effectiever worden ingezet als ze onder-
steund wordt door een bredere politieke 
aanpak.
 dat vraagt ook dat europa zich matigt 
bij het opleggen van blauwdrukken. Ontwik-
kelingsstrategieën horen per land verschil-
lend te zijn. de tragedie die de Washington 
Consensus heeft veroorzaakt moeten we ver 
achter ons laten. dat geldt ook voor mon-
diale afspraken op met name het gebied van 
handel, investeringen, voedsel en klimaat. 
een rechtvaardiger organisatie van de globa-
lisering impliceert dat ongelijke landen ook 
ongelijk behandeld moeten kunnen worden. 
Asymmetrie hoort regel te zijn en geen uit-
zondering, zoals bijvoorbeeld vandaag de dag 
het geval is bij de World Trade Organisation. 
een gedifferentieerd ontwikkelingsbeleid 
heeft dan pas echt kans van slagen.

Vier crises
Ondertussen moet de politieke druk opge-
voerd worden zodat ook in het nationale 
beleid de impact van het belang van arme 
landen groter wordt. Bij de laatste begro-
tingsbehandeling Ontwikkelingssamenwer-
king heb ik daarom voorgesteld zogenaamde 
‘Koenders-criteria’ op te stellen en het kabi-
net te verplichten relevante beleidsdossiers 
standaard langs deze meetlat te leggen. deze 
criteria drukken het ontwikkelingsbelang uit 
van arme landen. Oneerlijke handelspraktij-
ken, verkeerde belastingverdragen, versto-
rende landbouwsubsidies, dubieuze energie-
politieke besluiten en dergelijke zouden dan 
idealiter sneller afgestraft kunnen worden. 
dergelijke procedures kennen we al als het 

gaat om de budgettaire gevolgen van beleids-
voorstellen of de consequenties voor de 
administratieve lasten. Allemaal best belang-
rijk, maar het lijkt me dat circa één miljard 
mensen die onder armoedegrens leven mini-
maal op gelijke aandacht mogen rekenen.
 Voor wat hoort wat. de winst van een 
centralere plaats van het ontwikkelings-
belang in de beleidsvorming maakt wat mij 
betreft de weg vrij de financiële schotten 
in het buitenlands beleid geleidelijk weg te 
nemen. Het budgettaire Fort Knox waar-
uit ontwikkelingshulp wordt gefinancierd (de 
norm van 0,7% van het BBP, 0,8% in neder-
land) is dan ook minder vanzelfsprekend 
geworden. Het zou het ontwikkelingsbe-
leid bovendien ten goede komen als het min-
der budget-gedreven zou worden. de jaar-
lijkse bestedingsdwang die bij tijd en wijlen 
optreedt moet bestreden worden middels 
aanpassing van de begrotingsregels zodat 
fondsvorming mogelijk wordt. Geld wordt 
alleen dan ingezet als het nodig is, niet omdat 
het beschikbaar is.
 Zinvolle ontwikkelingsstrategieën beho-
ren niet alleen direct antwoord te bieden op 
het verminderen van hardnekkige armoede. 
Ze horen te passen in een Global Green 
deal. Momenteel kampt de aarde met vier 
crises die simultaan optreden. de klimaat-, 
krediet-, energie- en voedselcrises vormen 
een uitdaging van formaat voor de mondiale 
beschaving. de komende jaren moet veel-
vuldig de vraag gesteld worden of de geko-
zen strategie de impact en kwetsbaarheid 
van arme landen voor deze crises al dan 
niet verkleint. Voor de klimaat- en energie-
crises geldt dat deze geen cyclisch verloop 
hebben, maar een exponentiele route zul-
len volgen. Ze worden mettertijd veel ern-
stiger, zeker naarmate effectief ingrijpen te 
lang op zich laten wachten. nu al kan worden 
voorspeld dat de onvermijdbare klimaatver-
andering enorme gevolgen zal hebben voor 
honderden miljoenen burgers in met name 
laaggelegen kuststreken. de waterhuishou-
ding zal op veel plekken drastisch verstoord 
worden. Aanpassing aan klimaatverande-
ring zal daarom dwingend een van de grote 
mondiale ontwikkelingsthema’s worden van 
de komende decennia. en daar komen we 
niet uit zonder internationale solidariteit. in 
december 2009 wacht de wereldleiders in 
Kopenhagen bij de nieuwe klimaatconferen-
tie de zware opgave om de wereld hierop 
perspectief te bieden. en dat lijkt me min-
stens zo belangrijk als het antwoord op de 
vraag of alle vijf miljard nederlandse hulpeu-
ro’s tot in de puntjes worden besteed.
 =

een jezuscomplex

pagina 9 en links: 
In november 2008 wordt noodhulp verstrekt aan 
vluchtelingen in Congo in een kamp buiten Goma, 
niet ver van de gevechten tussen het regerings
leger en de rebellen van kolonel Nkunda. 

hierboven: 
Dinka veehouder in ZuidSoedan, 2006. 

pagina 12:  
unhcrvluchtelingenkamp in ZuidSoedan. 

FoTo’S: SVeNN TorFINN



12

de H
elliπ∆

lente @ººª

Bram van Ojik
medewerker ministerie van Buitenlandse Zaken, bij tijd en wijle actief lid van GroenLinks

hulp helpt onder voorwaarden
De huidige kritiek op het 
 nederlandse ontwikkelingsbeleid 
komt op een moment dat het veel 
arme landen juist beter gaat, al is 
de rol van hulp daarbij niet altijd 
duidelijk. Het is zaak de basisregels 
van goed donorschap in de praktijk 
te brengen. 

als vvD-kamerlid arend jan Boekestijn en novib-direc-
teur Farah karimi allebei aandringen op een parlementair onder-
zoek naar de effectiviteit van de nederlandse ontwikkelingssa-
menwerking, dan moet er wel iets bijzonders aan de hand zijn. 
Het is waar: hun motieven lopen sterk uiteen. De vvD heeft al 
laten weten dat er op de hulp best een paar miljard bezuinigd 
kan worden en het onderzoek zal voor deze stelling waarschijn-
lijk dan ook het bewijs moeten leveren. karimi lijkt haar pijlen 
juist meer op de bredere ontwikkelingsagenda te willen richten, 
op de onrechtvaardige handelsverhoudingen bijvoorbeeld en op 
de negatieve effecten die deze hebben op de ontwikkelingskan-
sen van de arme landen. 
 maar beiden zijn kennelijk van mening dat er met ontwik-
kelingssamenwerking fundamenteel iets mis is. je vraagt niet om 
een parlementair onderzoek als je vindt dat het allemaal goed 
gaat. Boekestijn en karimi vinden kennelijk allebei dat we er met 
al onze hulp onvoldoende in slagen om de wereldwijde armoede 
tot staan te brengen.

Continuïteit
kritiek op de hulp is er altijd geweest. van rechts en van links. 
kritisch links zag hulp in de regel als een doekje voor het bloe-
den, een aflaat waarmee we de onrechtvaardige noord-Zuid ver-
houdingen ( of “de uitbuiting van de derde wereld”, zoals dat 
lange tijd heette) probeerden af te kopen. kritisch rechts, waar-
van Boekestijns partijgenoot, Frits Bolkestein in de jaren negen-
tig wel de meest prominente vertegenwoordiger was, wist haar-
fijn uit te leggen dat hulp niet helpt, of zelfs averechts werkt 
omdat het een premie zou zijn op slecht bestuur in de hulpont-
vangende ontwikkelingslanden en omdat de hulpafhankelijk-
heid het eigen initiatief zou doden. 
 De kritiek klonk zo nu en dan wat luider , maar ebde daarna 
meestal weer vrij snel weg. Opvallend is juist dat de nederlandse 
ontwikkelingssamenwerking sinds de jaren zeventig gekenmerkt 
is door grote consensus en continuïteit. Wat voor kabinet er ook 
zat, hoe veel er soms ook gemopperd werd, het deed er weinig 
toe. Ook met de vvD in de regering bleef de omvang van de 
hulp keurig op de 0,8% van het Bruto nationaal Product. Ook 
het politieke gewicht van het beleidsterrein bleef ongewijzigd. 
met een zekere regelmaat dook weliswaar de gedachte op dat 
een staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking onder Bui-
tenlandse Zaken eigenlijk wel genoeg zou zijn, maar na de for-
matie kwam er altijd weer een minister uit de bus. Enige uitzon-
dering vormde het eerste kabinet Balkenende, met vvD en LPF, 
waarin agnes van ardenne de post van staatssecretaris bekleed-
de, maar na de vroegtijdige val van dit kabinet kon dezelfde 
bewindspersoon onmiddellijk weer als minister aan de slag.
 Ook inhoudelijk kenmerkt het nederlandse OS-beleid zich 
sinds de jaren zeventig door een grote continuïteit. Zo was er 
altijd grote consensus over de landenkeus en in het overgrote 
deel van de zogenoemde partnerlanden is nederland al meer 
dan dertig jaar actief. Consensus was er ook altijd over het 
belang van multilaterale samenwerking. nederland hoort door 
de jaren heen bij de topfinanciers van het vn-ontwikkelingspro-
gramma (UnDP), en van organisaties als het vn-bevolkingsfonds, 
de Wereld gezondheidsorganisatie en Unicef. Ook in de Wereld-
bank en in de zogenoemde regionale ontwikkelingsbanken is 
nederland altijd een actief en ruimhartig donor. 
 niet alleen de multilaterale organisaties, die ongeveer een 
derde van de nederlandse hulp krijgen, ook het maatschap-
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hulp helpt onder voorwaarden
pelijk middenveld speelt een belangrijke rol in de nederlandse 
hulp. Ongeveer twintig procent van de hulp wordt via particu-
liere organisaties besteed en ook dat zou je typisch nederlands 
kunnen noemen (het gemiddelde van alle donoren tezamen ligt 
onder de vijf procent). Typisch nederlands is ook de link die er 
wordt gelegd met andere beleidsterreinen: open markten voor 
de handel met ontwikkelingslanden, een actieve rol in de inter-
nationale milieuonderhandelingen, nadruk op mensenrechten 
en vrede/veiligheid. nederland bezet al jaren lang de eerste 
plaats op de onafhankelijke coherentie-index van het ameri-
kaanse Centre for Global Development. 
 nederland doet het kortom helemaal zo slecht nog niet. We 
geven ruimhartig, hechten aan ontwikkelingssamenwerking een 
relatief groot politiek belang, we verbinden de hulp gemakkelijk 
met meer structurele vraagstukken als handel en mensenrech-
ten, we zijn trouw aan onze partnerlanden, we kiezen niet alleen 
voor eigen zichtbaarheid, maar geven relatief ruimhartig aan 
internationale organisaties en aan hulp via het maatschappelijk 
middenveld. 

verrassend goed
Het is tegen deze achtergrond niet zo verwonderlijk dat het 
politieke debat over ontwikkelingsamenwerking in nederland 
meestal nogal tam is. aan die betrekkelijke rust lijkt nu echter 
toch een einde te komen. De vraag wat al die goede daden uit-
eindelijk opleveren voor de armen in de wereld, wordt steeds 
indringender gesteld. Waarom is de armoede zo hardnekkig, 
pakken we de corruptie in ontwikkelingslanden wel hard genoeg 
aan, waarom moet nederland zonodig meer hulp geven dan vrij-
wel alle andere donorlanden? Waarom zijn er zo veel verschil-
lende particuliere organisaties en initiatieven, moet er niet veel 
meer worden samengewerkt? Het is maar een tamelijk willekeu-
rige greep uit de steeds luider klinkende kritiek. Ook minister 
koenders vindt dat de nederlandse ontwikkelingssamenwerking 
wel een verfje kan gebruiken; sinds vorig jaar zet hij lijnen uit 
voor Ontwikkelingssamenwerking 2.0, een moderniseringsa-
genda waarmee de effectiviteit van de armoedebestrijding moet 
worden vergroot. 
 De economische recessie, die ontwikkelingslanden door de 
terugloop van investeringen, handelsstromen en kredieten toch 
al zwaar treft, zal ook het hulpdebat verder op scherp zetten. 
De koppeling van het budget aan het nationaal inkomen, die in 
tijden van voorspoed voor een fors groeiende begroting zorgt, 
maakt de spoeling, nu de groei tot stilstand is gekomen, ook 
zonder extra bezuinigingen al honderden miljoenen euro’s dun-
ner. 
 De aanzwellende kritiek op de hulp komt vreemd genoeg op 
een moment dat het in het overgrote deel van de ontwikkelings-
landen al een aantal jaren verrassend goed gaat. in landen als 
india en China is het aantal arme mensen in tien jaar met hon-
derden miljoenen afgenomen. Een land als vietnam groeit zo 
snel dat het binnen enkele jaren geen hulp meer nodig heeft.
 in verreweg de meeste landen van Latijns-amerika kon de 
hulp al eerder worden afgebouwd. Op het afrikaanse continent 
– dat systematisch wordt afgeschilderd als een poel van veel-
soortige ellende – boekte het grootste deel van de landen de 
laatste jaren aanzienlijke vooruitgang. Er was hoge economische 
groei, er gingen meer kinderen naar school, de gezondheidszorg 
wordt beter, er is minder geweld. Het overgrote deel van deze 
ontwikkeling wordt inmiddels bovendien met interne middelen 

en via particuliere investeringen gefinancierd. De hulp werkt als 
hefboom en creëert bovendien de voorwaarden voor ontwikke-
ling op eigen kracht. Wie alleen let op Zimbabwe en Darfur ziet 
dergelijke positieve ontwikkelingen gemakkelijk over het hoofd, 
maar er is meestal geen enkel bewijs voor de stelling dat alle 
hulpinspanningen van de afgelopen dertig, veertig jaar weinig 
of niks zouden hebben opgeleverd. 
 De omgekeerde stelling – dat hulp wel degelijk bijdraagt 
aan ontwikkeling – is merkwaardig genoeg ook niet zo gemak-
kelijk te bewijzen. Er zijn bibliotheken volgeschreven over de 
vraag wat ontwikkeling in gang zet. Hoe komt het dat grote 
delen van azië zich (vaak zonder al te veel ontwikkelingshulp) 
zo snel ontwikkeld hebben terwijl afrika – met veel meer hulp 
per hoofd van de bevolking – zo lang achterbleef? Welke rol spe-
len politieke omstandigheden en sociaal-culturele factoren? kan 
het kloppen dat hulp soms averechts werkt omdat het de afhan-
kelijkheid in de hand werkt en een premie zet op slecht beleid? 
Welke invloed hebben klimatologische omstandigheden? Hoe zit 
het met bevolkingsgroei? Hoe verhouden externe belemmerin-
gen zich tot interne factoren? 
 al die complexe vragen maken een debat over de eenvou-
dige vraag of hulp helpt tot een hachelijke onderneming. Er zijn 
meestal teveel andere factoren in het spel. als al die factoren 
meewerken, dan draagt hulp zeker bij aan ontwikkeling. in de 
meer dan driehonderd rapporten die door de onafhankelijke 
evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn 
gemaakt, zijn van dergelijke resultaten vele voorbeelden te vin-
den. in landen als Zambia en Oeganda, die er zelf alles aan doen 
om alle kinderen naar school te laten gaan, kunnen de bijdra-
gen van nederland en die van andere rijke landen er, samen met 
de inspanningen van de lokale regering, de onderwijsinspectie 
en de onderwijzersvakbonden, voor zorgen dat er spectaculaire 
resultaten worden gehaald. in Oeganda steeg het aantal leer-
lingen dat naar de lagere school gaat van vier tot zeven miljoen 
tussen 1996 en 2006 en daarmee kwam de scholingsgraad er 
boven de 90 procent. in Zambia ging de scholingsgraad van 68 
procent in 2000 naar 93 procent in 2006. Ook in de productieve 
sfeer is er op veel plekken in afrika veel bereikt. in de vorig jaar 
verschenen afrika-evaluatie van de genoemde evaluatiedienst 
wordt het voorbeeld van mali genoemd. Tussen 1978 en 2006 
heeft nederland daar 90 miljoen euro gestoken in landbouwont-
wikkeling aan de bovenloop van de rivier de niger. Ondersteund 
door economische hervormingen en in samenwerking met boe-
renorganisaties konden daarmee spectaculaire resultaten wor-
den geboekt. De voedselopbrengst per hectare verzesvoudigde, 
het inkomen van zo’n driehonderduizend boeren steeg evenre-
dig mee. Dat lijkt voor een bedag van gemiddeld nog geen vier 
miljoen per jaar toch echt een heel mooi rendement.

Condities
Dergelijke voorbeelden – en daar zijn er vele van – poetsen de 
mislukkingen die er ook zijn natuurlijk niet weg. Ze leren ons 
vooral wat het potentieel van hulp is als het onder de juiste con-
dities gegeven wordt. Over die condities dient het ontwikke-
lingsdebat de komende tijd dan ook vooral te gaan. De manier 
waarop de hulp in de bredere context kan worden ingebed 
bepaalt in overwegende mate of die hulp bijdraagt aan ontwik-
keling. Er kan op dat punt nog veel verbeterd worden en er zul-
len nog een aantal harde noten moeten worden gekraakt. 
 Laat ik er een paar noemen.
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— Ownership. Een van de meest heilige huisjes in de wereld 
van ontwikkelingssamenwwerking is wel de gedachte dat 
ownership, moeilijk vertaalbaar, laten we zeggen: de verant-
woordelijkheid voor de besteding van de hulp bij de hulpont-
vangende landen moet liggen. alleen dan kan de hulp daadwer-
kelijk effectief zijn, zo wordt verondersteld. in de praktijk werkt 
het meestal anders. Donoren moeten in eigen land tegenover 
de belastingbetaler verantwoording afleggen en hebben bij de 
besteding van het geld hun eigen agenda. Ze vinden bijvoor-
beeld onderwijs belangrijker dan versterking van de politie. Ze 
willen, ook als ontvangende regeringen daar anders over den-
ken, graag iets doen aan de achterstelling van vrouwen. Ze wil-
len met strict toezicht de kans op corruptie begrijpelijkerwijs zo 
klein mogelijk houden. Donoren houden, met andere woorden, 
bij de hulp een stevige vinger in de pap en de pleidooien voor 
ownership klinken dan ook nogal eens hol. 
 Oplossing: ga een zakelijke overeenkomst aan; maak duide-
lijk wat je als donor belangrijk vindt, kijk wat het ontvangende 
land wil en maak afspraken over wat je wel en wat je niet gaat 
doen.

— Taakverdeling en harmonisatie: iedereen weet dat er in veel 
hulpontvangende landen veel te veel donoren zijn die onderling 
slecht samenwerken en die allemaal los van elkaar een zwaar 
beroep doen op de regering van het ontvangende land. Berucht 
zijn de verhalen uit landen die veel hulp krijgen van veel ver-
schillende donoren waar elke dag wel twee of drie buitenlandse 
missies over de vloer zijn om afspraken te maken over samen-
werking, om de kas te controleren, tussentijdse voortgangsrap-
portages op te stellen of evaluaties te doen. voor de hulpont-
vanger is het ondoenlijk om het overzicht te bewaren en schiet 
het eigen werk er met al die buitenlandse bezoekers – die alle-
maal op hoog niveau ontvangen willen worden – vaak bij in. 
 Oplossing: verdeel de taken tussen de donoren, binnen de 
landen, tussen landen, onderling, maar ook met het ontvangen-
de land. maak je niet zo druk over je eigen zichtbaarheid of over 
je eigen stokpaardjes, en leg aan de achterban uit dat niet ieder-
een alles hoeft te doen, dat nederland ook best iets aan de Fran-
sen of aan de Zweden kan overlaten en dat we ons liever speci-
aliseren zodat de hulpontvanger nog een beetje het overzicht 
bewaart. 

— Transparantie: iedereen heeft inmiddels een mening over 
ontwikkelingssamenwerking, maar het is niet zo eenvoudig er 
achter te komen hoe het echt zit. Het beeld wordt in sterke mate 
bepaald door de falende staten die in het nieuws komen. Dat het 
in veel landen goed gaat, dat een groeiend aantal landen hele-
maal geen hulp meer nodig heeft, dat is veel minder bekend. 
Dat geldt trouwens ook voor de mislukkingen. Uit angst voor 
afkalving van het draagvlak voor de hulp worden die het liefst 
een beetje roze bijgekleurd. Dat is niet verstandig. Waar onder 
moeilijke omstandigheden gewerkt wordt, moet je er niet gek 
van opkijken als er eens een en ander fout gaat. niemand kijkt 
daar van op. 
 Oplossing: wees eerlijk over wat er wel en wat er niet werkt. 
Zorg dat wie het weten wil gemakkelijk toegang heeft tot de 
informatie over de effecten van de hulp. Leg ook in de ontwik-
kelingslanden zelf systematisch uit waar je mee bezig bent. Zorg 
dat juist ook daar het debat kan ontstaan over wat er met hulp 
wel en wat er niet kan worden gedaan. 

nieuw is dit allemaal niet; het is in vrijwel elk rapport wel ergens 
terug te vinden. maar, juist nu het ernaar uitziet dat het perio-
diek oplaaiende debat over ontwikkelingssamenwerking, anders 
dan in het verleden, niet zo gemakkelijk weer overwaait, komt 
het erop aan deze basisregels van goed donorschap zonder ver-
der uitstel in de praktijk te brengen. 
 =

  Bram van Ojik schreef deze bijdrage op persoonlijke titel.
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...is een international netwerk 

van kunstenaars, architecten, 

ontwerpers en theatermakers. 

Het initieert multidisciplinaire 

interventies in de publieke 

ruimte met het doel mensen 

bewust te maken van de cre-

atieve mogelijkheden van de 

ruimte waarin ze leven. Veel 

van deze interventies vonden 

de laatste jaren plaats in Zuid-

Afrika. Kunst en ontwikkeling 

ontmoetten elkaar.

zie www.cascoland.com

D’urban 
Experience’08
Iedere dag trekken grote groe-

pen mensen vanuit hun town-

ships naar het centrum van 

Durban op zoek naar werk. De 

kunstenaars van Cascoland ini-

tieerden gedurende vijf weken 

verschillende projecten met de 

mensen langs deze ‘informele 

route’ die leidden tot nieuwe 

ervaringen van de stad en van 

burgerschap. 

Straatparade
Aan het einde van het project 

in Durban werden alle initiatie-

ven tien dagen lang tijdens een 

straatparade aan het publiek 

getoond. Op de foto’s hierbo-

ven en hiernaast is de Zebrazip-

per te zien, waarmee de kunste-

naars Fiona De Bell, Ntando Cele 

en Mark O’Donovan een tijdelijk 

zebrapad creëerden waarover 

de straatparade de drukke stra-

ten van Durban kon oversteken.

CasColand

D
’u

rb
an
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Samen met ontwerper Ruben 

Abels werkte een lokaal team 

aan bewegwijzering in de vorm 

van mozaïeken van de weg van 

de township Little Cato Manor 

naar het centrum van  Durban: 

de route die veel mensen 

dagelijks lopen om 2 rand voor 

de bus uit te sparen. 

Het gevaar bestaat dat de 

regering de weg met zijn ‘ille-

gale’ winkeltjes en mensen-

stromen wil schoonvegen in 

het zicht van de Wereldkampi-

oenschappen voetbal in 2010. 

De wegwijzers helpen om de 

weg veiliger, officiëler en aan-

trekkelijker te maken.

De straatkinderen die gebruik maken van het 

inloopcentrum in Durban hebben nauwelijks pri-

véruimte. Om burgerschap te kunnen verwerven 

zouden ze allereerst een plek nodig hebben waar 

ze hun officiële papieren en schaarse bezittingen 

veilig kunnen opbergen. De brievenbussen alias 

kluisjes van ontwerpers Jair Straschnow en Gitte 

Nygaard geven de kinderen zowel een eigen adres 

als een opbergruimte.

Bronwyn Lace en Clive Greenstone verander-

den een stinkende vuilnishoop vlakbij Little 

Cato Manor in een tuin met twee kompost-

hopen die door de bewoners van het gebied 

gebruikt kunnen worden. Cascoland initieert 

vaker projecten zonder te wachten op offi-

ciële toestemming van de autoriteiten, van-

daar de term ‘guerrilla’. 

Greg Streak uit Durban plaatste 

een speels amphitheater mid-

den in Little Cato Manor. Het is 

opgebouwd uit drie concentri-

sche achthoekige vormen die 

met elkaar worden verbonden 

door plastic emmers en witte 

pvcpijpen. Streak verwees 

met zijn theater naar de orale 

Zulutraditie waarin van oudsher 

veel verhalen worden verteld. 

Het bouwsel creëert in feite een 

open ruimte waarin optredens, 

lezingen, spelen en gesprek-

ken in allerlei vormen kunnen 

plaatsvinden. 

save 2 rand

guerrilla gardening

centre 
of the 
universe

foto: designarbeid.nl
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Deze opblaasbare hut stond midden op het 

festivalterrein in het centrum van Durban. 

Bert Kramer en Doung Anwar Jahangeer 

ontwierpen hem als een tijdelijke ruimte, 

zoals veel tijdelijke behuizingen in de ille-

gale nederzettingen zijn gemaakt. Het is 

anti-architectuur die welgestelden een 

andere blik wil geven op de krakerskampen 

die doorgaans met armoede en onderont-

wikkeling worden geassocieerd.

inflatable shack

pimp my bin
Grote vuilnisbakken op wieltjes werden rijdende muziek-

installaties, mobiele drums, speelauto’s en zelfs een ver-

plaatsbare televisie. Jan Korbes en Mantas Lesauskas gingen 

op zoek naar innovatieve ideeën voor de publieke ruimte 

met als grondstof plaatselijke afvalmaterialen. Afgedankte 

vuilnisbakken vonden een nieuwe bestemming tot vreugde 

van veel inwoners van Durban.

Jan Korbes en Mantas Lesauskas ver-

anderden 500 autobanden met een 

defect in allerlei soorten meubels en 

vreemduitziende objecten, die door 

heel Durban waren te zien. Hun doel 

was mensen in het centrum van de 

stad uit te nodigen te gaan zitten, uit 

te rusten en met elkaar te praten. 

Deze stoel van architect Doung Anwar 

Jahangeer heeft wieltjes en kan wor-

den uitgevouwen tot een mobiel win-

keltje met toonbank en opbergruimte. 

Hij maakte het ontwerp na gesprekken 

met straatverkopers, die vaak worden 

opgejaagd en opgepakt door de politie. 

Dankzij de spaza-de-move-on hoeven 

zij nu niet meer op de grond te zitten 

met hun nering, wat zowel praktisch is 

als hun waardigheid ten goede komt. 

De stoel won begin maart van dit jaar de 

South Award op de Design Indaba 2009 

in Cape Town.

spaza-de-move-on

car tyre project

FOTO’S: BART MAJOOR, FLEuR DE JEu, ANDREW TuRNER & ALLE CASCOLAND- KuNSTENAARS
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0,7= achterhaald
De norm dat rijke landen 0,7  procent 
van hun nationaal inkomen aan ont-
wikkelingssamenwerking moeten 
besteden, moet van tafel. Het is een 
willekeurig en achterhaald getal, dat 
meer kwaad dan goed aanricht in het 
ontwikkelingswerk. 

OlaV VeltHuis redacteur van de Helling 

en universitair docent sociologie aan de universiteit van amsterdam
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0,7= achterhaald
Geen getal zo beladen in de internationale 
donorgemeenschap als het getal 0,7: op 24 oktober 1970 
spraken de Verenigde Naties in de algemene Vergadering 
af dat de rijke landen ‘hun uiterste best zullen doen’ 
om 0,7 procent van hun bruto nationaal inkomen aan 
ontwikkelingssamenwerking te besteden. een mooie 
afspraak, op het eerste gezicht, maar de werkelijkheid 
bleek weerbarstiger. een kleine dertig jaar na dato blijft 
het bedrag dat de overheden van die rijke landen (inmid-
dels 23 in totaal) aan de armen geven, op 103,5 miljard 
dollar steken. Dat is 0,28 procent van hun nationaal 
inkomen. lobbyclubs spreken er schande van, en ook de 

rijke landen zit dat niet helemaal lekker. Met enige regel-
maat herhalen ze in ieder geval hun belofte uit 1970 op 
prestigieuze ontwikkelingsconferenties.
 Kort daarna blijkt dan vaak dat beloftes even gemak-
kelijk gebroken worden als gemaakt. in 2005, bijvoor-
beeld, committeerden de rijke landen zich in het schotse 
Glen eagels opnieuw aan de norm, en de europese unie 
stippelde zelfs een tijdspad uit om er tegen 2015 aan 
te voldoen. Maar in 2007 daalde de hulpstroom aan de 
arme landen alweer. lobbyclubs als action aid en Oxfam 
konden hun klaagzang weer aanheffen.
 Ondertussen klopt het selecte groepje landen dat 
wel aan de norm voldoet  – Nederland, luxemburg, 
Denemarken, Noorwegen en Zweden – zichzelf omstan-
dig op de borst. in internationale ranglijstjes van de 
meest armenlievende landen, eindigt het vijftal – door 
voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking 
evelien Herfkens ooit aangeduid als de G0,7 – dan ook 
steevast bovenaan. 

losgezongen
Maar waarom eigenlijk 0,7 procent? Waarom niet 
meer, zoals bijvoorbeeld de tweede Kamerfracties van 
Groenlinks (1,5 procent) en de Partij van de arbeid (1 
procent) willen? Of waarom niet minder, zoals hulpscep-
tici van onder meer de VVD en de PVV voorstaan? Voor 
beide standpunten lijkt wat te zeggen, want wie zich in 
de herkomst van de VN-norm verdiept, kan niet anders 
concluderen dat zij arbitrair is en niet meer van deze tijd.
 Voor het eerst in 1960 stelde de algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties dat er onvoldoende 
geld stroomde van het rijke Noorden naar het arme 
Zuiden. De vergadering vond dat publieke en private par-
tijen samen minimaal 1 procent van het nationaal inko-
men naar arme landen moesten sturen. Dat cijfer was 
enkele jaren daarvoor al genoemd door de Wereldraad 
van Kerken. Onduidelijk is hoe die aan het cijfer kwam; 
op dat moment gaven de rijke landen ongeveer 0,5 
procent van hun inkomen aan arme landen, dus het kan 
goed zijn dat de Raad voor het gemak uitging van een 
verdubbeling.
 een legitimatie van dat getal zou, min of meer per 
toeval, snel volgen. enkele ontwikkelingseconomen 
werkten begin jaren zestig aan modellen die berekenden 
hoeveel kapitaal het arme Zuiden nodig heeft om tot een 
flinke ontwikkelingsspurt te komen*  Ook zij kwamen 
op ongeveer 1 procent uit. indertijd namen private partij-
en, volgens berekeningen van de Nederlandse econoom 
Jan tinbergen, ongeveer een kwart tot eenderde van de 
totale kapitaalstroom naar ontwikkelingslanden voor hun 
rekening. er bleef volgens tinbergen dus nog tweederde 
tot driekwart, voor het gemak maar afgerond op 0,7 pro-

< Voor veel landen is de geldstroom van emigranten belang
rijker dan de officiële ontwikkelingsgelden. De Barakaat bank 
was tot 2001 de grootste transferbank in Somalië. Mensen 
konden er het geld ophalen dat door familieleden in Amerika 
of europa was verstuurd. Na geruchten dat Barakaat betrok
ken zou zijn bij het financieel netwerk van osama bin Laden 
is de bank door de Amerikaanse regering gesloten. 
FoTo’S PAGINA 18 & 21: SVeN TorFINN

*  De economische modellen 
waarop de VN-norm is geba-
seerd, gaan ervan uit dat ont-
wikkelingslanden een financie-
ringsprobleem hebben: er zijn 
wel voldoende investerings-
mogelijkheden om de landen 
tot een forse economische 
groei te brengen (de modellen 
gaan doorgaans uit van 5 of 6 
procent groei per jaar), maar 
het geld om die investerin-
gen te financieren ontbreekt. 
Daarvoor wordt er in de ont-
wikkelingslanden zelf te weinig 
geld gespaard. De modellen 
berekenden in de jaren zes-
tig dat dit financieringsgat 
voor alle ontwikkelingslanden 
samen ongeveer 10 miljard 
dollar zou bedragen. In die 
jaren bedroeg het nationaal 
inkomen van alle rijke (bij de 
OESO aangesloten) landen 
samen ongeveer 1000 miljard 
dollar. Deel je beide getallen 
door elkaar, dan kom je op 
een kapitaalstroom van 1 pro-
cent van het totale inkomen 
van de rijke landen. Daarvan 
zouden private partijen iets 
meer dan een kwart voor hun 
rekening nemen, zodat nog 
ongeveer 0,7 procent voor de 
overheid resteerde.

OlaV VeltHuis redacteur van de Helling 

en universitair docent sociologie aan de universiteit van amsterdam
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cent, over voor officiële ontwikkelingshulp.
 Dat cijfer, inmiddels dus van een wetenschappelijke 
basis voorzien, vond haar weg snel naar verschillende 
organisaties, zoals de Wereldbank en de uNCtaD, de 
ontwikkelingsorganisatie van de Verenigde Naties. Daar 
raakte het verankerd in allerlei officiële verklaringen en 
documenten. Om de buitenwacht van het belang ervan 
te doordringen, stelde de Wereldbank een commissie 
in onder leiding van de voormalige Canadese premier 
en Nobelprijswinnaar (voor de vrede) lester Pearson. 
Pearson c.s. hamerden er in hun eindrapport in 1969 op 
dat rijke landen ‘tegen 1975 of kort daarna, maar zeker 
niet later dan 1980’ hun steun tot 0,7 procent moesten 
ophogen. een jaar later werd dat institutionaliserings-
proces bekroond in de algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, waar de norm officieel werd vastgelegd 
in een resolutie. Niemand kon er meer omheen.
 Opvallend is dat de legitimatie van de norm in de 
daarop volgende decennia langzaam maar zeker van de 
wetenschappelijke modellen werd losgezongen: de norm 
ging zijn eigen leven leiden, vrijwel niemand vroeg zich 
meer af waar hij vandaan kwam. sterker nog, de weten-
schappelijke legitimatie werd voor een morele ingeruild. 
De internationale donorgemeenschap beschouwt haar 
tegenwoordig als een vorm van noblesse oblige of een 
uiting van transnationale solidariteit: het Noorden is 
moreel verplicht om een deel van zijn overvloedige rijk-
dom weg te geven. Niet heel anders, met andere woor-
den, dan de zakat in de islam, die moslims verplicht jaar-
lijks een percentage van hun inkomen aan goede doelen 
te schenken. 

arbitrair
Maar de vraag is of zo’n morele legitimatie nog wel iets 
te zoeken heeft in een modern, zakelijk ontwikkelings-
debat. Opmerkelijk is in ieder geval dat die legitimatie de 
rijke landen centraal stelt en helemaal voorbij gaat aan 
de behoeftes van arme landen: misschien zijn die hulp-
behoeftes wel veel groter 0,7 procent van het nationaal 
inkomen van de rijken, of juist veel geringer. Hoe pervers 
de centraliteit van de donor in plaats van de ontvanger 
kan uitwerken, is in Nederland herhaaldelijk gebleken: de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking moest meer 
dan eens snel enkele tientallen miljoenen euro’s wegzet-
ten in afrika omdat uit de laatste cijfers van het Centraal 
Bureau voor de statistiek bleek dat het Nederlandse 
bruto binnenlands product hoger uitviel dan oorspronke-
lijk geraamd. 
 Dan maar terugvallen op de oorspronkelijke weten-
schappelijke legitimatie van de VN-norm, dat wil zeggen 
de economische modellen uit de jaren zestig? Dat kan 
niet meer, want economen denken al lang niet meer 
over ontwikkeling in de termen die aan het model ten 
grondslag liggen. Bovendien, onlangs nog stofte de ont-
wikkelingsdenktank Center for Global Development in 
Washington de modellen af en liet er de meest recente 
macro-economische cijfers op los. Hetzelfde model dat 
in de jaren zestig een hulpstroom van 0,7 procent nodig 
achtte, bleef nu steken op 0,01 procent. *   Met ande-

ren woorden: volgens het model zou officiële ontwik-
kelingshulp tegenwoordig nauwelijks meer nodig zijn, 
want de ontwikkelingslanden slagen er inmiddels zelf in 
het kapitaal bij elkaar te sprokkelen dat voor belangrijke 
investeringen noodzakelijk is.
 De norm die sinds jaar en dag centraal staat in het 
ontwikkelingsdebat, is met andere woorden arbitrair. De 
wetenschappelijke legitimatie ervan is niet langer geldig, 
en de morele legitimatie is op zijn zachtst gezegd pro-
blematisch. Opvallend is dan ook dat in het recente rap-
port van het Wetenschappelijk Bureau van Groenlinks, 
De falende staat van ontwikkelingssamenwerking?, de 
norm klakkeloos wordt aangehouden. even opvallend is 
dat het voorstel van de fractie om de hulp nog verder op 
te hogen evenmin met redenen is omkleed.
Je kan natuurlijk tegenwerpen dat er wel meer normen 
arbitrair zijn; de pensioengerechtigde leeftijd van 65 
bijvoorbeeld, die net als de VN-norm zijn oorspronke-
lijke ratio in de loop der tijd is kwijtgeraakt. Ook aan die 
norm mag niet zo maar worden getornd. Normen kun-
nen immers stabiliteit geven aan een samenleving en 
leiden tot gemeenschappelijke verwachtingspatronen 
die onderlinge afstemming van gedrag en communicatie 
eenvoudiger maken. als je ze ter discussie stelt, komt 
veel op losse schroeven te staan.
 De ontwikkelingssamenwerking, die momenteel toch 
al niet over een stevig draagvlak beschikt, zou zonder die 
norm voor de conservatieve leeuwen geworpen worden. 
Ook de internationale coördinatie van ontwikkelingssa-
menwerking zou dan wel eens moeilijker kunnen worden. 
De VN-norm is ook in de internationale arena immers een 
bindende factor. Bovendien kan je pragmatisch tegen 
de norm aankijken: zij mag dan arbitrair zijn, maar als 
zij een effectief campagnemiddel vormt, waarom zou je 
er dan aan tornen? Zonder die norm heb je geen enkel 
argument meer om de notoire vrekken, dat wil zeggen 
landen als de Verenigde staten of italië die nu minder 
dan 0,2 procent van hun inkomen weggeven, op andere 
gedachten te brengen. Maar in het huidige ontwikke-
lingsdebat is eerder van het tegenovergestelde sprake: 
de norm dreigt als splijtzwam te werken die voorstan-
ders en tegenstanders van ontwikkelingshulp verder uit 
elkaar drijft. en juist vanwege het gebrekkige draagvlak 
voor ontwikkelingssamenwerking is het gevaarlijk om aan 
een arbitraire norm vast te houden. als conservatieve 
partijen dat arbitraire karakter handig uitspelen in het 
debat (wat zij momenteel, opvallend genoeg, nog niet of 
nauwelijks doen) dan kan dat voor het maatschappelijke 
draagvlak een genadeklap zijn. Het is met andere woor-
den beter om zelf afstand te nemen van de VN-norm en 
niet te wachten totdat hulpsceptici je daartoe dwingen.
 als campagnemiddel is de norm bovendien weinig 
effectief gebleken, zeker buiten Noord-West europa: een 
kleine dertig jaar na dato komt het budget van de meeste 
landen nog niet in de buurt van de oorspronkelijke 
afspraak. Het duet van hulpbeloftes van rijke landen, en 
de daarop volgende klaagzang van de lobbyclubs als de 
beloftes niet nagekomen worden, klinkt onderhand dan 
ook pathetisch. 

*  Wie de modellen uit de 
jaren zestig met macro-
economische cijfers van nu 
uitvoert, komt op een zeer 
lage hulpstroom uit. Dat blijkt 
uit onderzoek van het Center 
for Global Development. Dat 
heeft de volgende drie rede-
nen: in de ontwikkelingslan-
den zelf wordt tegenwoordig 
meer gespaard, zodat zij 
minder geld van buiten nodig 
hebben om te investeren. Door 
mondialisering is het aandeel 
van private kapitaalstromen 
(financiële instellingen en 
investeerders, bijvoorbeeld) 
sterk toegenomen, waardoor 
er minder ontwikkelingsgeld 
nodig is van overheden. En 
omdat het nationaal inkomen 
van de rijke landen sneller is 
gestegen dan dat van de arme 
landen, hoeven de rijke landen 
ook nog maar een kleiner deel 
van hun inkomen af te staan 
om in die overgebleven finan-
cieringsbehoefte van arme 
landen te voorzien. 
Dat de modellen steeds min-
der serieus genomen worden 
door ontwikkelingseconomen, 
komt onder meer door de 
simplificerende aannames die 
eraan ten grondslag liggen: 
al het kapitaal dat het land 
instroomt zou voor investe-
ringen (en dus niet voor con-
sumptieve doeleinden) worden 
ingezet en dat die investerin-
gen allemaal bijdragen aan de 
economische groei. Empirisch 
onderzoek wijst uit dat dat in 
de meeste ontwikkelingslan-
den allesbehalve het geval is.
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Goede sier
Mijn pleidooi is niet om helemaal geen normen meer te 
hanteren. Dat zou inderdaad een vrijbrief zijn voor veel 
rijke landen, zeker in deze tijden van crisis, om maar 
helemaal niets meer te geven. Maar de hulpgemeenschap 
moet op zoek naar een nieuwe norm die de hulpbehoefte 
van ontwikkelingslanden als uitgangspunt neemt. De 
totale hulpbehoefte zou vervolgens naar rato (dat wil 
zeggen: naar hun economische draagkracht) over de rijke 
landen verdeeld moeten worden. 
 studies die deze hulpbehoefte berekenen zijn er 
nog maar weinig en staan in de kinderschoenen. De 

belangrijkste is een grote studie onder leiding van de 
vooraanstaande ontwikkelingseconoom Jeffrey sachs. Hij 
berekende in opdracht van de Verenigde Naties hoeveel 
geld nodig is om de Millenniumdoelen, de acht doelen 
op het gebied van armoedebestrijding die de leidraad 
vormen van de internationale hulpgemeenschap, tegen 
2015 te behalen. sachs stelt in het rapport een ‘grote 
duw’ voor, door in korte tijd veel geld te investeren in 
publieke voorzieningen in ontwikkelingslanden, met 
name op het platteland. in uitgebreide tabellen rap-
porteert hij hoeveel ieder land nodig zal hebben om de 
Millenniumdoelen te bereiken. Ghana heeft in 2015 bij-
voorbeeld 34 dollar hulpgeld per hoofd van de bevolking 
nodig voor een betere gezondheid, Bangladesh 8 dollar 
per hoofd van de bevolking voor minder honger. De uit-
eindelijke optelsom wijst uit dat de hulpstroom tegen 
2015 moet zijn opgehoogd naar 0,54 procent van het 
totale inkomen van rijke landen.
 Het is wellicht te vroeg om op basis van deze studie 
te concluderen dat Nederland, dat momenteel 0,8 pro-
cent weggeeft, op zijn lauweren kan rusten, of zelfs het 
mes kan zetten in het hulpbudget. De studie van sachs 
is immers volop bekritiseerd. er zullen ongetwijfeld nog 
vele studies volgen die de hulpbehoefte van ontwik-
kelingslanden op een andere manier berekenen, en ze 
zullen geen van alle tot een nieuwe, onomstreden en sta-
biele hulpnorm leiden. Maar bedenk wel dat sachs een 
van de grootste pleitbezorgers van ontwikkelingssamen-
werking is. De kans dat zijn critici op hogere percentages 
uitkomen is met andere woorden gering.
 De ontwikkelingsgemeenschap moet zich er dus op 
voorbereiden dat de VN-norm van 0,7 procent haar 
langste tijd heeft gehad. Ook pleidooien als die van 
Groenlinks om in het wilde weg, zonder enige vorm van 
argumentatie, de geldstromen op te hogen, zijn niet 
meer op hun plaats. Ze mogen bedoeld zijn om goede 
sier te maken bij het progressieve electoraat – want 
wie schaamt zich niet voor de gapende kloof tussen de 
overvloedige rijkdom hier en de nijpende armoede daar? 
Maar het onbedoelde bijgevolg van zulke arbitraire nor-
men is dat het draagvlak voor ontwikkelingssamenwer-
king nog verder afkalft. 
 =
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WB-Berichten
Het Nederlands 
Belang
Op 4 juni 2009 worden de verkie-
zingen voor het Europees Parlement 
gehouden. In de verkiezingsstrijd 
roepen Nederlandse politici die naar 
Europa willen, dat ze zullen opkomen 
voor het Nederlandse belang in 
Europa. Maar wat is dat Nederlandse 
belang en is dat voor alle politieke 
partijen hetzelfde? Staat dat Neder-
landse belang haaks op het Europese 
belang?  

Het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks publiceert een bundel 
met bijdragen van auteurs binnen 
en buiten GroenLinks over de 
verschillende dimensies van het 
Nederlandse belang. De Eurofractie 
van GroenLinks organiseert, in het 
kader van het afscheid van Joost 
Lagendijk en Kathalijne Buitenweg als 
europarlementariërs voor GroenLinks, 
op 8 mei een symposium over dit 
onderwerp. De publicatie zal tijdens 
het symposium op 8 mei aan Joost 
Lagendijk en Kathalijne Buitenweg 
uitgereikt worden. 

Voor meer informatie 
over de publicatie: 
Aysel Sabahoglu, 
asabahoglu@groenlinks.nl 
Voor meer informatie over het 
 symposium: Regine Geleijns, 
joost.lagendijk@europarl.europa.eu

Falende Staat van 
ontwikkelings-
samenwerking? 
Over de noodzaak van debat en het 
stellen van moeilijke vragen

Op 10 november werd het pamflet 
over ontwikkelingssamenwerking van 
Selçuk Akinci , Aysel Sabahoğlu en 
Bart Snels van het Wetenschappelijk 
Bureau GroenLinks gepubliceerd. 

Via de website www.falendestaat.nl. 
kan het pamflet worden gedownload 
en kan worden gediscussieerd over 
het Nederlandse ontwikkelingshulp-
beleid.

Klimaat-
verandering 
& ethiek
Op 23 en 24 januari 2009 organi-
seerde het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks samen met de Heinrich 
Böll Stiftung en het Ethiek Instituut 
van de Universiteit Utrecht de confe-
rentie Ethics and Politics of Climate 
Change. 

De presentaties van de wetenschap-
pers en de papers van jonge onder-
zoekers zijn te vinden op de speciale 
website: www.
ethicsandpoliticsofclimatechange.nl. 
 

Banen of 
barbecues?
De afdeling Lokale Politiek van het 
Wetenschappelijk Bureau GroenLinks 
heeft afgelopen jaar onderzoek 
gedaan in de Utrechtse wijk Kana-
leneiland, een van de zogenoemde 
Vogelaarwijken. 

De resultaten zijn verwerkt in een 
nieuwe WB-publicatie Banen of 
barbecues? Kanaleneiland als case 
study van het wijkbeleid. Hierin plei-
ten we voor een herziening van het 
wijkbeleid. Er is in het huidige beleid 
te weinig focus op onderwijs en werk, 
terwijl goed onderwijs en arbeidspar-
ticipatie cruciaal zijn om mensen uit 
een achterstandspositie te helpen. De 
grote nadruk op sociale cohesie in het 
wijkbeleid is problematisch; het biedt 
geen oplossingen voor de individuele 
achterstandspositie van mensen. 

Het boek waarin alles te lezen staat 
heet Banen of Barbecues en wordt op 
maandag 30 maart a.s. aangeboden 
aan de Utrechtse wethouder van wo-
nen, Harrie Bosch. Daarna volgt een 
paneldiscussie over de belangrijkste 
conclusies van het onderzoek met o.a. 
wetenschapper Gideon Bolt (Univer-
siteit Utrecht) en Tweede Kamerlid 
Ineke van Gent (GroenLinks). 

16:00-16:45 uur: 
inloop met informeel programma
16.45 tot 18:00 uur: 
paneldiscussie en debat

Locatie: Restaurant Van Dijk, 
 Marcopololaan 2, Utrecht 
( Kanaleneiland).

Voor meer informatie over de 
bijeenkomst zie de website van het 
Wetenschappelijk Bureau: 
http://wetenschappelijkbureau.
groenlinks.nl/
of email Gerrit Pas: 
gpas@groenlinks.nlg
of Katinka Eikelenboom: 
keikelenboom@groenlinks.nl

Weten schappelijk 
Bureau GroenLinks

Bart Snels · 
Anne de Boer 
Katinka Eikelenboom
Erica Meijers
Gerrit Pas
Annie van der Pas
Aysel Sabahoğlu
Noortje Thijssen

Raad van Advies:
Chrisje Brants 
Lot van Hooijdonk
Henrike Karreman
Tof Thissen
Marco Wilke

Postbus 
  Utrecht
-  

www.groenlinks.nl
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schoonheid & troostcolumn * Marijntje Denters
De Amerikaanse filosofe Martha 
Nussbaum is in Nederland vooral bekend 
door haar optreden in Wim Kayzers 
Van de schoonheid en de troost. In 
de Tegenlicht-uitzending ‘De Chicago 
Sessies. Kredietcrisis, markt en moraal’ 
pleitte zij er onlangs voor om de krediet-
crisis te gebruiken om een stap achteruit 
te zetten om met enige afstand te over-
denken hoe een beschaafde samenleving 
er eigenlijk uitziet. Tegenlicht toog naar 
de windy city als een symbolische plek 
voor zowel de ideologische oorsprong van 
de huidige crisis als voor de toekomst. 
Chicago is immers niet alleen de baker-
mat van Milton Friedmans vrijemarktka-
pitalisme, maar ook de stad van Obama. 
Wij, makers van Tegenlicht, wilden op die 
plek jonge, open geesten aan het denken 
zetten over de fundamentele principes die 
ten grondslag zouden moeten liggen aan 
onze maatschappij.
  Leidraad in een van de drie ‘Chicago 
Sessies’ waren de zogenoemde human 
capabilities van Nussbaum, profes-
sor Recht en Ethiek aan de universiteit 
van Chicago: de mogelijkheid om in je 
leven bepaalde vermogens te ontwik-
kelen. Voorbeelden van die vermogens 
zijn gezondheid, onderwijs, lichamelijke 
integriteit en controle over je politieke 

men te produceren en te ervaren.
   Dat raakt natuurlijk aan de vrijheid 
van meningsuiting, en wel vanuit een 
essentiëlere gedachte dan die in het hui-
dige debat, waar het recht zelf uitgangs-
punt lijkt, in plaats van de vrijheid van 
geest die dat recht moet waarborgen. 
Daar zou je een al dan niet filosofische 
(noten)boom over kunnen opzetten. 
Maar het inspireerde bij ons vooral de 
zintuigen, verbeelding en geest, om tij-
dens een nocturne bijeenkomst in een al 
sluitend café langs de Amstel, te beden-
ken wat ons gevormd heeft en wat we nu 
echt mooi vinden. Tekst en beeld. Vijf van 
elk. Maar meer of minder mag ook.
  Job kwam voorbij, en Prediker. 
Kafka’s Amerika en Die Verwandlung, 
alles van David Mitchell, The Road 
van Cormac McCarthy, het verzamelde 
werk van Bob Dylan, Seneca, Kuifje, de 
jazzrappoëzie (“Is baseball holy? Is the 
organ of man holy?” The bishop says: 
“What? Holy holy? Oh, my mother 
wants to play the organ...”) in Pull 
My Daisy van Robert Frank. Een collega 
begon in drie talen De Internationale 
te zingen (hadden we nou gezegd dat 
de omroep wel of niet links was?). 
Fellini’s Amarcord, Bruce Nauman, 
de Minotaurus van Picasso, Louise 
Bourgeois. Muziek of andere categorieën 
zijn we niet meer aan toegekomen. Een 
canon? Nee, gewoon wat je geraakt 
heeft. Op de fiets naar huis herinnerde ik 
me nog dat ik pas nog een beetje gehuild 
had bij Angels in America en bij een 
foto die iemand had gemaakt van een 
outfit die belangrijk was geweest in haar 
leven, uit het kunstproject Learning To 
Love You More van Miranda July en 
Harrell Fletcher.

Zo blijkt maar weer dat, waar de krediet-
crisis ons aan het zoeken zet, we toch 
uitkomen bij de schoonheid en de troost.
=

en materiële omgeving. Om iedereen de 
beschikking te geven over die vermogens 
zijn bepaalde sociale en economische 
randvoorwaarden nodig, evenals een 
inspanning van de overheid, bijvoorbeeld 
op het gebied van regelgeving en recht.
  De capabilities-benadering is 
grotendeels overgenomen in de Human 
Development Reports van de Verenigde 
Naties: om een indicatie te geven van de 
welvaart of armoede van een land wordt 
niet alleen gekeken naar de hoogte van 
het Bruto Nationaal Product en de eco-
nomische groei, maar ook naar de moge-
lijkheden die mensen hebben om bepaalde 
capabilities te ontwikkelen. Nussbaum 
definieert tien specifieke basisvermogens: 
mogelijkheden die in een beschaafde 
samenleving gewaarborgd moeten zijn 
voor iedereen.
  Naast voor de hand liggende ver-
mogens op het gebied van onderwijs, 
gezondheid en een gezonde leefomgeving 
– die tegenwoordig ook vaak terugko-
men in het debat over global common 
goods – noemt Nussbaum als capabi-
lity ‘Senses, Imagination and Thought’. 
We moeten voor iedereen de mogelijkheid 
beschermen om de zintuigen, verbeelding 
en geest te gebruiken en te ontwikkelen, 
en om de resultaten die daaruit voortko-
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“Je begint te rijden en ondertussen repareer je”
Weg met het keurslijf van 
 vrijhandel en neoliberalisering, 
zegt de Cambridge-econoom 
Ha-Joon Chang. Arme landen 
moeten kunnen kiezen voor 
protectie en staatsinterventie, 
al was het maar omdat dat de 
manier is waarop rijke landen 
zich ook ontwikkeld hebben. 
Maar let op, Chang is geen anti-
globalist. 

Chang glimlacht 
bescheiden als we hem 
complimenteren met het 
wereldwijde succes van 
zijn boek Bad Samaritans. 
Hij vertelt dat in zijn 
moederland Zuid-Korea 

er zo’n 200.000 zijn verkocht “mede doordat 
het boek op de lijst van verboden literatuur 
voor militairen is geplaatst. Daarna schoten 
de verkoopcijfers omhoog.” 
Ha-Joon Chang Korea is internationaal een 
rijzende ster in het debat over ontwikkeling. 
Hij studeerde in Cambridge en is daar nu 
docent. In 2002 baarde hij opzien met zijn 
boek Kicking away the ladder. Sindsdien is hij 
een veelgevraagd adviseur, van Wereldbank 
tot Oxfam Novib. Met de publicatie van Bad 
Samaritans probeert hij met zijn boodschap, 
tevens aanklacht tegen de rijke landen, een 
groot publiek te bereiken – met succes. 
Zijn moederland Zuid-Korea speelt in 
Changs boek een exemplarische hoofd-
rol. Terwijl de rijke landen bij monde van 
de unholy trinity (Changs woorden) IMF, 
Wereldbank en WTO het neoliberale model 
van vrijhandel als enig zaligmakend model 
predikten, koos Zuid-Korea een eigen weg, 
een combinatie van protectionisme en over-
heidsinvesteringen. Het land maakte vanaf 
het begin van jaren tachtig een razendsnelle 
transformatie mee, het nationaal product 
groeide in twee decennia van het niveau van 
Ghana naar dat van Portugal. Het militaire 
regime gaf ruimte aan particulier initiatief en 
schermde tegelijk het land af via importtarie-
ven en exportsubsidies, legde beperkingen 
op aan buitenlandse investeringen en deed 
gerichte interventies ter stimulering van een 
aantal industriële sectoren, deels in staatsei-
gendom. De dictatuur is inmiddels vervan-

gen door democratie – wat overigens in het 
verhaal van Chang geen grote rol speelt – en 
langzamerhand worden de afschermende 
maatregelen opgeheven. Iets te snel volgens 
Chang – en volgens de bevolking. Dit voor-
jaar gingen de Koreanen massaal de straat 
op toen de regering het importverbod op 
Amerikaans rundvlees wilde opheffen. 

Chang toont in zijn boek met cijfers aan dat 
de wereld slechter af is met het keurslijf van 
de neoliberale vrijhandel. Sinds de opgang 
van dit model vanaf de jaren tachtig, met 
Reagan, Thatcher en Friedman, treedt een 
wereldwijde groeivertraging op, vooral in de 
ontwikkelingslanden. Chang: “Terwijl in de 
twee decennia daarvoor die landen gemid-
deld zo’n 3 procent groei per jaar hadden, is 
dat vanaf 1980 tot nu zo’n anderhalf procent. 
Dat getal is dan nog gunstig vertekend door 
China en India, die net als Korea een andere 
weg kozen. In Afrika en Latijns-Amerika is 
de ontwikkeling geheel tot stilstand geko-
men. Neoliberale economen zeggen: ‘We 
zijn nog nooit zo rijk geweest’. Maar we 
hadden nog rijker kunnen zijn.” Het vrij-
handelsmodel zorgt bovendien voor grote 
instabiliteit, vindt Chang: “Ik kom vingers 
tekort om het aantal grote crises te tellen: 
van de Scandinavische en Japanse crisis via 
de Mexicaanse en Argentijnse tot de dot.
com- en de kredietcrisis van vandaag.” Met 
vrijhandel dachten de rijke landen goed te 
doen voor de arme landen, maar het omge-
keerde is gebeurd. Vandaar de titel van zijn 
boek: Onbarmhartige Samaritanen. 
Het erge is dat de rijke landen beter hadden 
kunnen weten, betoogt Chang, als ze hun 
eigen geschiedenis hadden gekend. Ze zijn 
allemaal op die manier rijk en ontwikkeld 
geworden, niet door vrij handel, maar door 
protectie en regulering (met Nederland als 
enige uitzondering). Hij trekt de vergelij-
king met het opgroeien van kinderen. “Mijn 
zesjarige zoon zou best kunnen werken, in 
sommige landen zou hij dat ook moeten, 
maar wij beschermen hem, geven opvoe-
ding, gezond eten, opleiding. Tot op zekere 
leeftijd, niet zijn veertigste, dan moet hij op 
eigen benen staan. Zo moeten ook opko-
mende economieën de ruimte krijgen om 
beschermd op te groeien.” Het argument dat 
bescherming door subsidie en tarieven zorgt 
voor oneerlijke concurrentie, wijst hij van de 
hand. “Het is het verhaal van het ‘level play-
ing field’, maar dat is alleen relevant als beide 
partijen even sterk zijn. Maar als zesjarigen 
tegen volwassenen spelen is een scheef veld 
juist wel eerlijk.” 

De ware neoliberalen zeggen: het marktfalen 
ontstaat omdat de markt nog niet vrij genoeg is, 
er is nog teveel regulering.
Chang: “Dat zijn de gelovigen, die houdt je 
altijd. Kijk nu naar het Mekka van de vrije 
markt, de VS. De kredietcrisis is toch geen 
aanbeveling. En dat de VS zo’n hoog inko-
men heeft per hoofd van de bevolking, komt 
omdat Amerikanen zo veel uren maken. Per 
persoon zijn ze veel minder productief dan in 
Europa. Juist de landen die een niet al te vrije 
markt hebben, doen het beter, zoals Finland. 
China koos vanaf 1978 voor langzame, voor-
zichtige verandering volgens nationaal recept. 
Nu is het inkomen vertienvoudigd. Stel je 
voor dat ze net als Rusland gekozen had voor 
het Friedman-recept van de big shock!”

Schaart u zich daarmee in het kamp van de 
antiglobalisten die alle schuld leggen bij de 
Bretton Woods instellingen die vrijhandel door 
de strot duwen van arme landen?

“Nee, ontwikkeling stagneert natuurlijk 
ook door problemen in landen zelf. Veel 
Afrikaanse landen en leiders hebben grote 
problemen en dragen hun verantwoordelijk-
heid niet. En ik geloof in multilaterale samen-
werking, dat is veel beter dan het bilaterale 
armpje drukken waarbij de rijke landen altijd 
sterker zijn. In multilaterale organisaties 
hebben kleine landen, mits ze samenwerken, 
meer macht. Maar zoals het nu werkt is het 
natuurlijk een farce. Een Afrikaanse kennis 
was jarenlang diplomaat voor zijn land. Op 
de grote conferenties waar de afspraken 
gemaakt worden waren zij met z’n drieën, 
terwijl daar vaak zo’n vijftien vergaderingen 
tegelijk zijn. Dan mochten zij nog niet klagen, 
want andere Afrikaanse landen hadden één 
persoon of niemand. Terwijl de Amerikanen 
alleen al op patentrecht vijftig onderhande-
laars hebben.”

In uw alternatieve model hebben nationale 
overheden een sturende hoofdrol. Hebben over-
heden die macht nog wel tegenover het inter-
nationale flitskapitaal en de multinationale 
ondernemingen? 

“Ontwikkelingslanden moeten ook hun finan-
ciële markten afschermen en internationaal 
kapitaal beperkt toelaten. Dat geldt ook voor 
multinationals, maar ik kan niet ontkennen 
dat hun rol groter is dan 25 jaar geleden. Zie 
bijvoorbeeld de TRIPS, de bescherming van 
intellectuele rechten, zoals patenten. Die 
verdragen zijn een enorme blokkade voor 
ontwikkeling in arme landen. Korea had daar 
in de jaren tachtig nog geen last van. Wel 
van het merkenrecht, maar uit eigenbelang 

interview door monique kremer  wetenschappelijk medewerker WRR 

& jelle van der meer  journalist
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“Je begint te rijden en ondertussen repareer je”
zag Korea piraterij van merken zoals Vuitton 
en Nike door de vingers – met succes, 
want Korea is nu een zeer innovatief land. 
Multinationals zijn met de patentbescher-
ming een sterkere macht geworden. Maar 
globalisering is een politiek proces, staten 
hebben die macht weggeven en als ze willen 
kunnen ze die ook terugpakken en multina-
tionals aan banden leggen. Kijk hoe Ford en 
GM om geld komen bedelen.” 

“Mensen zeggen dat globalisering onvermij-
delijk is, een logisch gevolg van technologi-
sche vernieuwingen. Ik bestrijd dat. Honderd 
jaar geleden was er, met stoomboot en 
telegraaf, net zoveel globalisering als nu. In 
de jaren vijftig en zestig was dat veel minder, 
terwijl we toen alle technologie van vandaag 
hadden, behalve internet. Globalisering is 
een politieke keuze. Technologie bepaalt de 
ruwe grenzen, daarbinnen is alles mogelijk.”

Kunnen Afrikaanse landen het Zuid-Koreaanse 
model kopiëren?

“Er bestaat geen blauwdruk. Dat heeft de 
geschiedenis ons geleerd. Kijk maar naar 
de gevolgen voor de Sovjet-Unie toen het 
IMF zijn model opdrong. Elk land moet zijn 
eigen voorbeelden kiezen. Maar er zijn drie 
ontwikkelingsprincipes die altijd gelden. Elk 
land heeft industrie nodig en die moet je 
vanaf de basis opbouwen. Je kan niet meteen 
beginnen met het fabriceren van technisch 
innovatieve auto’s. Een land moet productie 
hebben om zich te ontwikkelen; dat kun-
nen overigens ook landbouwproducten zijn. 
Zo’n opbouw vereist subsidie en afscher-
ming van de wereldmarkt, anders wordt die 
beginnende bedrijvigheid weggevaagd. Het 
tweede principe is dat er geïnvesteerd wordt 
in onderwijs. Een land dat zich wil ontwik-
kelen moet investeren in mensen, en dat 
omvat veel meer dan basisonderwijs, het 
gaat vooral om beroepsonderwijs. Tenslotte 
is er enige mate van sociale integratie nodig. 
Landen waar scherpe sociale scheidslijnen 
bestaan, kunnen zich niet goed ontwikke-
len. Zuid-Korea was een dictatuur maar de 
leiders zorgden er wel voor dat er inkomens-
verdeling was. In veel ontwikkelingslanden 
ontbreekt dat. Daar zie je elites die veel geld 
verdienen maar geen hart hebben voor hun 
land. Dat leidt tot sociale desintegratie.”

Die drie principes vereisen sterke instituties, om 
te beginnen een functionerende overheid. In veel 
Afrikaanse landen ontbreken die. Waar moet je 
dan beginnen?

“De ontwikkeling van de economie en de 
opbouw van instituties hangen met elkaar 

samen. Je moet dus niet met het een begin-
nen en het ander laten. Je begint te rijden en 
ondertussen repareer je. Commentatoren 
zeggen dat Zuid-Korea al een sterke staat 
had en daarom voor Afrikaanse landen geen 
voorbeeld kan zijn. Maar dat is niet zo. Ook 
in Korea ontbraken bureaucratische capaci-
teiten. Ambtenaren werden de wereld over 
gestuurd om te leren, ondermeer naar – nota 
bene! – de Filippijnen en Pakistan. Het maakt 
ook niet zoveel uit of die ambtenaren veel 
weten van economie bijvoorbeeld. In Korea 
waren de ambtenaren vooral ingenieurs, in 
Japan juristen. Goed economisch beleid 
kan iedereen bedenken die geleerd heeft 
na te denken. Ik wijs ook nog maar eens op 
Europa’s eigen geschiedenis: ruim honderd 
jaar geleden waren Duitsland en Italië ook 
nauwelijks staten. En al helemaal geen demo-
cratie. Die landen zijn ook met niets begon-
nen.”

Kunnen ontwikkelingslanden onze hulp daarbij 
wel gebruiken? 
Chang glimlacht: “Ja: stoppen met de dwang 
om te liberaliseren. En kennis leveren. Het 
gaat daarbij niet alleen om wetenschappe-
lijke informatie maar om praktische kennis, 
bijvoorbeeld over landbouw of over het 
inrichten van een multiculturele samenleving. 
In de ontwikkelingshulp ligt veel nadruk op 
gezondheidszorg en basisonderwijs voor 
jonge kinderen. Kijk maar naar de Millenium 
Development Goals. Dat is niet erg, maar 
verwacht niet dat dit tot ontwikkeling leidt. 
Zelfs als alle kinderen naar school gaan is 
er nog steeds armoede. Ontwikkeling en 
economische groei ontstaan pas als er pro-
ductieve capaciteiten zijn. De steun aan 
ontwikkelingslanden moet meer productief 
georiënteerd zijn: investeer in opleiding, 
landbouw en infrastructuur. 
Verder kan het aantal hulporganisaties dat 
aanwezig is in ontwikkelingslanden naar 
beneden. Ze kapen nu het lokale talent weg. 
Een Afghaanse minister vertelde me dat 
hulpverleners zoals de EU hun chauffeurs 
tien keer meer kunnen betalen dan hij zijn 
ambtenaren. Dat geld kan je veel beter aan 
de regering geven, zodat die talenten kan 
aantrekken en zelf hun taken beter kunnen 
uitvoeren.” 

Wat is belangrijker: goede hulp of betere han-
delsverhoudingen? 

“Hulp is hulp, het is geen motor. 
Ontwikkelingslanden moeten het zelf doen, 
we kunnen dat enkel stimuleren. Belangrijker 
is dat ontwikkelde landen opener worden 

voor ontwikkelingslanden zonder het omge-
keerde te eisen, dus ontwikkelingslanden 
subsidies en tarieven toestaan. Ik pleit voor 
asymmetrische handel. Een beetje bescher-
ming in ontwikkelde landen is overigens 
prima en begrijpelijk, zoals de VS nu haar 
auto-industrie wil steunen. Maar asymme-
trische handel is goed voor arme landen en 
daardoor op termijn ook voor rijke landen — 
veel beter dan vrijhandel.” 

Kunnen opkomende landen als Zuid-Korea en 
in de eerste plaats natuurlijk China een rol spe-
len in ontwikkelingslanden?

“Als Koreaan heb ik natuurlijk zo mijn gedach-
tes over de groei van China. Maar over het 
algemeen is het goed voor ontwikkelingslan-
den, want er ontstaat zo een alternatief. Als 
de VS geen zaken met je willen doen, kan 
je je tot China wenden. En dat land zal niet 
allerlei eisen stellen. Over de rol van Korea 
moet je niet veel verwachting hebben. Het 
land geeft hooguit 0,01 procent van zijn 
BNP aan ontwikkelingssamenwerking. Het 
is te klein en nog onvolwassen. Het is op dit 
moment een adolescent: een groot lichaam 
met een nog weinig ontwikkeld hoofd.” 

Zal de kredietcrisis zorgen voor een terugslag in 
het neoliberale denken van rijke landen? Is dit 
een kans voor verandering?

“Joseph Stiglitz voorspelde: ‘Bad things will 
happen’. Dat zien we nu gebeuren. Maar ik 
weet echt niet of het voor een omslag zal 
zorgen. Ik ben bang dat het eerst nog erger 
moet worden. De rijke landen denken dat 
ze er met wat kleine schade afkomen. Veel 
aandacht gaat uit naar Obama, hij is de 
belangrijkste speler. Hij heeft echter minis-
ters aangesteld die naam hebben gemaakt 
in het oude economische denken van de 
Washington Consensus, zoals Larry Summers. 
En daarmee wil hij verandering teweegbren-
gen... Dat is hetzelfde als Osama bin Laden 
aanwijzen als bevelhebber in de strijd tegen 
terrorisme.”

Hebt u een advies voor minister Koenders?
“In het mondiale debat kan Nederland een 
pleidooi houden voor ruimte voor alterna-
tieven. Nederland is voor die boodschap de 
ideale pleitbezorger. Het heeft een goede 
reputatie op dit terrein en is niet te groot en 
wordt niet, zoals de VS of China, verdacht 
van een geheime agenda als ze zoiets zou 
bepleiten. Geef landen de vrijheid hun eigen 
nationale pad te volgen in een globaliserende 
wereld.”
 =
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Affiche van Chaz MaviyaneDavies, zie p. 32.
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Josh Maiyo politicoloog en freelance journalist

zendingsdrang 
het Westen moet niet bij-
dragen aan het afrikaan-
se onvermogen om zichzelf 
te helpen. afrikanen moe-
ten zelf hun ontwikkeling 
ter hand nemen en Westerse 
burgers kunnen hun energie 
beter steken in het bestrij-
den van de ongelijkheid die 
door hun eigen samenlevin-
gen in stand wordt gehou-
den.
 

als afrikaanse immigrant in Europa 
vind ik het verbijsterend hoe sterk het con-
cept ‘ontwikkeling’ leeft in een groot deel 
van de westerse samenleving. het publie-
ke domein is doordrongen van beelden en 
boodschappen, advertenties, posters, de-
batten, seminars en campagnes voor allerlei 
goede doelen. Met name in de Nederlandse 
samenleving lijkt er zeer veel steun te zijn 
voor ontwikkelingssamenwerking, ondanks 
een recente toename van negatieve reto-
riek in sommige politieke kringen. Er lijkt 
een breed gedragen gevoel te zijn van een 
gemeenschappelijke morele verantwoorde-
lijkheid om de noden van anderen te ver-
lichten. Dit gevoel heeft diepe historische 
wortels en is uitgemond in een soort cultu-
reel ethos. oppervlakkig gezien is dit alle-
maal mooi en aardig, maar juist aan de basis 
van het hele concept van ontwikkeling lig-
gen ongelijke machtsverhoudingen en dubi-
euze ideeën over culturele superioriteit. Dit 
komt deels door de normatieve associatie 
van ontwikkeling met beschaving en cultu-
rele vooruitgang.

Zendingsdrang
De Westerse ideeën over ontwikkeling zijn 
gebaseerd op een aantal veronderstellin-
gen: onze manier van leven is verder ont-
wikkeld, en daarom absoluut te verkiezen 
boven die van hen. Onze cultuur en onze 
opvattingen zijn superieur. Onze manier 
van leven is de juiste en die van hen niet. 
ironisch genoeg huiveren de westerlingen 
doorgaans als ze denken aan de daden van 
hun voorouders (de missionarissen/zende-
lingen en kolonialen), maar tegelijk verke-
ren ze in zalige onwetendheid over de over-
eenkomsten die er zijn met de hedendaagse 
ontwikkelingsindustrie.
 De huidige benadering van ontwikkeling 
lijkt doordrongen te zijn van eenzelfde zen-
dingsdrang als in het koloniale tijdperk. Er is 
veel enthousiasme en oprechte betrokken-
heid, maar er is ook sprake van inadequate 
know-how en gebrek aan geduld om de juis-
te gereedschappen te leren hanteren. Ver-
der bestaat er een onwankelbaar geloof in 
de rechtvaardigheid en juistheid van ontwik-
kelingssamenwerking. het aantal Neder-
landse NGo’s dat projecten runt in Kenia, 
het land waar ik vandaan kom, is duizeling-
wekkend. het lijkt alsof er voor veel men-
sen sprake is van een favoriet tijdverdrijf, 
een moreel gerechtvaardigd excuus voor 
exotische vakanties of een hobby voor pen-
sionado’s. De ontwikkelingsentrepreneurs 
tonen met enorm veel voldoening de foto’s 

waarop ze in een afgelegen dorp voor een 
gloednieuw schoolgebouwtje staan, om-
ringd door tientallen lachende zwarte ge-
zichten. Deze honderden, zo niet duizenden 
kleine, versnipperde en ongecoördineerde 
initiatieven hebben gigantische nevenef-
fecten: er wordt een sterke afhankelijkheid 
gecreëerd onder de plaatselijke bevolking, 
en de regering hoeft haar verantwoorde-
lijkheid niet te nemen om voor deugdelijke 
sociale omstandigheden te zorgen. Vanuit 
heel West-Europa, Noord-amerika en azië 
wordt een onmetelijke hoeveelheid initia-
tieven ontplooid. De schaal hiervan is wer-
kelijk onvoorstelbaar.
 Dit is echter geen argument voor recht-
streekse begrotingssteun aan regeringen 
(oDa - Official Development Assistance), 
omdat in zo’n geval de staat geen belang 
meer heeft bij het vergroten van zijn in-
komsten. Er is dan onvoldoende stimulans 
om de productie in eigen land te bevorde-
ren, waardoor de koopkracht zou verbete-
ren en de belastinginkomsten zouden toe-
nemen. Een dergelijke niet-levensvatbare 
staat blijft afhankelijk van donoren en hoeft 
uitsluitend nog (eventueel) verantwoording 
af te leggen aan deze donoren, en veel min-
der aan het electoraat. ook de burgers zelf 
verliezen hun legitimatie om de staat ter 
verantwoording te roepen als ze geen belas-
ting betalen.

Puinhopen opruimen
Kenia is een goede case study. op de rang-
lijst van mislukte staten (de Failed State 
Index 2008 van Foreign Policy) wordt het 
land ingeschaald als een grensgeval. Voor 
de Wereldbank geldt het als een ‘low in-
come country’ en volgens de anticorruptie-
organisatie Transparency International is het 
een van de meest corrupte landen ter we-
reld. Meer dan een jaar na het geweld dat 
volgde op de verkiezingsfraude in Kenia ver-
kommeren sommige van zijn burgers nog 
steeds in vluchtelingenkampen met Inter-
nally Displaced Persons. het land heeft een 
volstrekt uit zijn krachten gegroeide rege-
ring, met meer dan 40 ministers en twee 
onderministers per departement. De parle-
mentariërs, die behoren tot de best betaal-
de ter wereld, weigeren belasting te beta-
len.
 Verder is het land in de greep van een 
ernstige hongersnood die de levens van 
bijna vijf miljoen mensen bedreigt. De pre-
sident wil voedselhulp leveren, maar de mi-
nister van landbouw – verantwoordelijk 
voor de voedselvoorziening in het land – is 
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samen met een aantal handlangers verwik-
keld in een corruptieschandaal rond de ex-
port van Kenia’s voedselreserves. het is dui-
delijk dat afrika voor het grootste deel zijn 
eigen puinhopen moet opruimen, maar dat 
is een verhaal voor een afrikaans publiek. 
het gaat er hier om dat het Westen niet 
moet bijdragen aan het afrikaanse onver-
mogen om zichzelf te helpen.
 De hulpindustrie verstoort dus het soci-
ale contract tussen de staat en zijn burgers 
en verzwakt de mate waarin autoriteiten ter 
verantwoording geroepen kunnen worden. 
Een elite kan de politieke en bestuurlijke 
processen in handen houden en de burgers 
raken steeds meer uitgesloten van de be-
sluitvormingsprocessen. De democratische 
cultuur wordt dus uitgehold.
 afgezien van humanitaire hulp in tijden 
van crisis en steun voor gebieden die her-
stellen van gewapende conflicten, is er nog 
nooit een samenleving blijvend positief 
veranderd door interventies van buitenaf. 
De mislukking van decennia van ontwikke-
lingssamenwerking zouden een afdoende 
les moeten zijn. het Nederlandse Ministe-
rie van ontwikkelingssamenwerking richt 
zich op dit moment op fragiele staten en 
op landen die net ernstige crises achter de 
rug hebben, zoals Burundi, Liberia en sier-
ra Leone. Dit is veelzeggend. hulp bij het 
herstellen van de rechtsstaat en het verkrij-
gen van stabiliteit werkt maar tot op zekere 
hoogte. Daarboven moeten afrikaanse lan-
den zelf hun ontwikkeling ter hand nemen.
 Maar ook de burgers van de westerse sa-
menlevingen hebben de verantwoordelijk-
heid om binnen hun eigen domein in actie te 
komen. het motto “think globally, act local-
ly” is kennelijk nooit doorgedrongen tot de 
honderden vrijwilligers, deskundigen, pro-
jectmanagers en beleidsmakers die liever 
willen interveniëren in ontwikkelingslanden 
dan in hun eigen land actie te onderne-
men. Men heeft een voorkeur voor simpele, 
meetbare indicatoren van de ‘ontwikkeling’ 
van afrika. Dit leidt af van het echte werk 
dat nodig is om onrechtvaardige praktijken 
te ontmantelen, bijvoorbeeld op het gebied 
van handel. 
 ongelijke machtsverhoudingen vormen 
een belemmering voor groei en zorgen er-
voor dat het zuidelijk halfrond niet werke-
lijk kan integreren in de wereldmarkten. als 
de gedrevenheid, de energie, het geld en de 
kennis die de westerse burgers in ontwik-
kelingssamenwerking steken, gericht zou-
den zijn op pogingen om deze ongelijkheid 
(die door hun eigen samenlevingen in stand 

wordt gehouden) te bestrijden, dan was er 
wellicht sprake van werkelijke ontwikke-
ling. Dat deze ongelijkheden zelden aan de 
orde worden gesteld, of volledig worden 
genegeerd, doet twijfelen aan de oprecht-
heid en betrokkenheid van de westerse bur-
ger.

Blinde vlekken
ik heb zeer veel lezingen, debatten, semi-
nars, symposia en workshops bezocht over 
onderwerpen als ontwikkeling, conflictop-
lossing, democratische hulp en allerlei an-
dere labels waarmee men de vermeende 
kwalen van afrika wil verlichten. hierdoor 
heb ik een beeld gekregen van de enorme 
onwetendheid en het gebrek aan vaardighe-
den onder de zogenaamde ontwikkelings-
deskundigen in Nederland. Men heeft geen 
echte kennis over de werkelijke behoeften 
van het continent.
 in mijn werk als consultant geef ik vaak 
trainingen aan mensen die nog nooit een 
voet in afrika hebben gezet, maar met hon-
derden tegelijk worden aangetrokken om 
in het hele continent adviezen te geven en 
projecten op te zetten of te monitoren. De 
ideeën die onder deze mensen leven, zijn 
vaak gebaseerd op pure desinformatie die 
door de media in stand wordt gehouden. 
hierbij wordt voortdurend het beeld ver-
sterkt dat afrika een meelijwekkend con-
tinent is, doordrongen van honger, ziek-
te, conflicten, corruptie, armoede en dood. 
Daar zit een kern van waarheid in, maar het 
is slechts een deel van een veel groter ge-
heel. Terwijl de Nederlandse (en Europese) 
burgers afwijzend staan tegenover de ver-
meende amerikaanse hegemonie in de we-
reld, is men zich niet bewust (wellicht omdat 
dit goed uitkomt) van de eigen culturele en 
ideologische vooroordelen over het zuide-
lijk halfrond. Toch zijn het juist deze blinde 
vlekken die invloed hebben op het beleid, 
op de interventies en op de programma’s 
die daarom in de praktijk onvoldoende aan-
sluiten bij de afrikaanse behoeften en om-
standigheden. hierdoor worden projecten 
ondeugdelijk beheerd, werken ze niet op de 
lange termijn en verloopt de ‘ontwikkeling’ 
dus uiterst ineffectief.
 Er is in wezen weinig veranderd aan het 
pre-koloniale beeld van afrika als het don-
kere continent dat behoefte heeft aan de 
drie C’s: Civilization, Christianization en 
Conquest. Deze C’s zijn in de loop der jaren 
ernstig in diskrediet geraakt en vervangen 
door drie D’s: Development, Democratiza-
tion en Dependency. De bijbel en de tien 

geboden zijn vervangen 
door de heilige teksten 
van de Millenniumdoe-
len van de Verenigde 
Naties. het Maxim-ge-
weer waarmee afrika 
werd onderworpen is 
vervangen door on-
eerlijke handelsvoor-
waarden, sancties en 
invoerbelemmerin-
gen. De door de vrije 
markt veroorzaakte 
exploitatie van na-
tuurlijke hulpbron-
nen en menselijke 
kennis heeft de 
plaats ingenomen 
van de ooit wijd-
verbreide handel 
in ivoor en sla-
ven, die geke-
tend uit het bin-
nenland wer-
den gehaald en 
via het Ghane-
se Fort Elima 
naar de plan-
tages op Java 
werden vervoerd 
waar ze moesten voldoen aan de vraag 
naar goedkope of gratis arbeidskrachten. 
Dezelfde principes van de vrije markt zijn 
nog steeds van kracht, alleen is de handels-
waar enigszins veranderd. Met producten 
als koffiebonen, cacao, diamanten, coltan-
erts en bloemen wordt aan de Nederlandse 
industriële en sociale behoeften voldaan, 
tegen een prijs die zo laag mogelijk wordt 
gehouden. Dit is de belangrijkste factor die 
zorgt dat Rotterdam de tweede haven van 
de wereld blijft en schiphol één van de 
drukste vliegvelden van Europa.
 Er is waarschijnlijk nog een hele eeuw 
nodig voordat de zogenaamd beschaafde 
wereld zal terugkijken en beseffen hoe on-
beschaafd het gemeenschappelijke land-
bouwbeleid is, net als alle andere handels-
belemmeringen en het ontwikkelingsbeleid 
dat uitsluitend uitgaat van het Westen. Bij 
sommigen dringt dit besef nu al door. Niet 
langer wordt de vraag gesteld of het huidi-
ge model werkt, want dat is duidelijk niet 
het geval, althans niet in de traditionele 
vorm.
 De huidige doctrines behelzen effecti-
viteit van hulp, coherentie, veranderingen 
die uit de burgers zelf voortkomen, etc. in 
dat kader moet de Verklaring van Parijs (een 

 + eigenbelang
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gezamenlijke 
verklaring van 

donoren, zie 
ook het artikel 
van Nadia Mo-

lenaers in deze 
helling red.) over 
de effectiviteit 

van hulp worden 
gezien, en talloze 
andere ‘nieuwe’ 

initiatieven op het 
gebied van plaat-
selijk ownership en 

 milieuvriendelijkheid. 
helaas worden bij 
dit alles de culture-

le, ideologische en 
normatieve aanna-

mes (die zowel in het 
Westen als in de ont-

vangende landen ten 
grondslag liggen aan 
het concept van ont-

wikkeling) onvoldoen-
de aan de orde gesteld.
 Er bestaat een grote 

kloof tussen de wester-
se en de afrikaanse idee-
en over ontwikkeling. Maar 

het beleid, de programma’s 
en de doelstellingen wor-

den opgesteld in westerse hoofdsteden, 
van waaruit ook de fondsen worden ver-
deeld en de ‘deskundigen’ worden uitge-
zonden naar verre landen. De afrikanen zelf 
zijn slechts de ontvangers. het feit dat ze 
bestaan volstaat om de cyclus te voltooi-
en. De statistieken worden bijgesteld en de 
fel begeerde foto’s worden genomen om 
de campagneposters en websites te sieren. 
Vervolgens komen er teams om te monito-
ren en te evalueren, worden er indicatoren 
bepaald en kan de volgende ronde begin-
nen. Een goed voorbeeld hiervan is de mis-
lukking van het concept van de Poverty Re-
duction Strategy Papers (PRsP), waarbij het 
de bedoeling was dat de afrikaanse ont-
wikkelingspartners het voortouw zouden 
nemen in het ontwerpen van hun eigen pro-
gramma’s.
 Per saldo is er wellicht enige vooruitgang 
geboekt in het verhogen van de levensstan-
daard of de macro-economische indicato-
ren. Dit zou ontwikkeling genoemd kunnen 
worden, maar wiens concept van ontwikke-
ling? Kan het worden vertaald naar echte, 
tastbare veranderingen in leefomstandig-
heden en kansen voor plaatselijke gemeen-

schappen? het is niet nieuw om te zeggen 
dat de afrikaanse economieën tegenwoor-
dig slechter af zijn dan voordat ze buiten-
landse hulp gingen aantrekken. De armoe-
de is toegenomen, ondanks een verhoogde 
toevoer van externe financiering. De weini-
ge afrikaanse consultants en deskundigen 
die bij de hulpprojecten worden betrokken, 
dienen vaak alleen maar om de hulp een be-
paalde legitimiteit te verlenen. Misschien is 
de meest tastbare indicator van ontwikke-
ling het feit dat deze consultants torenhoge 
salarissen en honoraria verdienen, waardoor 
ze vorstelijke huizen kunnen bouwen, hun 
kinderen naar particuliere scholen kunnen 
sturen en in NGo-weelde kunnen leven tot-
dat het volgende project eraan komt.

Eigenbelang
Waaruit bestaat eigenlijk de westerse be-
trokkenheid bij ontwikkeling, behalve uit 
symboliek? Waar zijn de vastberadenheid 
en de politieke wil om de wereld te bevrij-
den van armoede, honger en ziekte? De apa-
thie tegenover de genocide in Darfur, het 
kolossale menselijke drama in Zimbabwe 
en de wereldwijde gesel van aids vormen 
een scherp contrast met de resolute actie 
die werd ondernomen bij de internationa-
le financiële crisis. Dit geldt zowel voor de 
handelingssnelheid als voor de hoeveelheid 
geld die opeens werd vrijgemaakt door sta-
ten die tot nu toe niet voldeden aan hun G8-
verplichtingen om schuldenlasten te verlich-
ten, aids en malaria te bestrijden en andere 
bilaterale overeenkomsten uit te voeren.
 staten gaan altijd door met het bevor-
deren van hun eigenbelang en streven altijd 
naar verhoging van hun status op het inter-
nationale toneel. Niets wat een staat doet, 
is dus volledig altruïstisch. ontwikkelings-
samenwerking is derhalve ook gewoon een 
onderdeel van het buitenlandse beleid, dat 
sterk wordt bepaald door de belangen van 
de staat, wat die belangen ook zijn. het veel 
geroemde succes van de Nederlandse rege-
ring om meer dan 0,7 procent van het bruto 
nationaal product voor ontwikkelingssa-
menwerking te reserveren, is veelzeggend 
in dit licht. Er is nauwelijks een grens te 
trekken tussen de staat en de Nederland-
se NGo-bedrijfstak, die buitenproportio-
neel afhankelijk is van overheidssteun. Elk 
jaar, of aan het einde van elke projectcy-
clus, zwoegen de NGo-medewerkers tot 
diep in de nacht op de aanvragen voor sub-
sidies bij het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, waarbij aan steeds strengere crite-
ria moet worden voldaan qua rapportage en 

aansprakelijkheid. op die manier vormen 
de NGo’s een verlengstuk van de staat. Ze 
voeren slechts een overheidsbeleid uit dat is 
vermomd als onafhankelijke ontwikkelings-
hulp. De deskundigheid die de NGo’s nodig 
hebben, heeft dus geen betrekking op het 
bewerkstelligen van daadwerkelijke veran-
deringen, maar op het voldoen aan de eisen 
van het ministerie.
 ik heb collega’s die bij het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken werken. het frap-
pante is dat ze vaak klagen dat ze voorstel-
len moeten lezen en goedkeuren waarbij 
miljoenen euro’s zijn betrokken, terwijl ze 
geen werkelijke kennis over de bewuste 
materie hebben en ook niet geloven in de 
effectiviteit ervan. het hele systeem van 
ontwikkelingshulp is kapot, en de mensen 
die erin werken zijn de gevangenen ervan. 
Dat weten ze, maar er wordt geen werkelijk 
actie ondernomen om er verandering in te 
brengen. sommige professionals zijn werke-
lijk gefrustreerd door het systeem, maar ze 
zijn wanhopig door de onmogelijkheid van 
verandering. Dan dient de vraag zich aan: 
bestaat het ultieme belang van de Neder-
landse staat uit het bevorderen van ontwik-
keling, of uit het vergroten van zijn interna-
tionale profiel? En hoe belangrijk is dat, ge-
zien de betrekkelijk kleine omvang van het 
land?
 Vanuit dit perspectief gezien is ontwik-
kelingssamenwerking verworden tot een or-
thodoxie, een onderdeel van een arsenaal 
aan conventionele gereedschappen waar-
mee staten invloed uitoefenen, gunsten uit-
wisselen en hun belangen (en die van hun 
burgers) bevorderen. het genie van de staat 
ligt in het feit dat de burgers worden over-
tuigd van de juistheid van de doelen. Er 
wordt een cultuur gepromoot die uitgaat 
van morele superioriteit. Er worden genera-
ties opgeleid van jonge, enthousiaste, naïe-
ve maar toegewijde professionals die bereid 
zijn lijf en leden te riskeren in de oprechte 
overtuiging dat ze de wereld gaan redden, 
maar ongewild in de voetsporen treden van 
hun voorouders, de missionarissen, zende-
lingen en handelaren van de VoC. Net als 
hun voorgangers, hoewel op een andere ma-
nier, willen zij de Nederlandse staat een rol 
laten spelen op het wereldtoneel. 
 =
  Uit het Engels vertaald 
 door Michiel Nijenhuis

affiche van Claus Staeck uit 1979 
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medewerker Wetenschappelijk bureau Groenlinks

ontwikkelingshulp in achterstandswijk
Het Wetenschappelijk 

bureau Groenlinks 
doet in het Utrechtse 

Kanaleneiland onderzoek 
naar de effectiviteit van het 

‘krachtwijken’-beleid en 
stuitte daarbij op dezelfde 
dilemma’s als waarmee het 
beleid van ontwikkelings-

samenwerking kampt. 

met haar ‘actieplan 
Krachtwijken’ zette Pvda-minister 
Vogelaar van Wonen, Wijken en integratie 
de nederlandse achterstandswijken in 
2007 weer eens hoog op de agenda. Het 
plan staat vol met kreten als ‘lokale ken-
nis’, ‘integrale aanpak’, ‘partnerschap’ en 
‘monitoring’. tijdens het lezen dringt zich 
haast vanzelf de vergelijking op met het 
ontwikkelingsbeleid. De twee beleids-
terreinen bedienen zich niet alleen van 
hetzelfde jargon, maar worstelen met 
vergelijkbare vragen rondom thema’s 
als effectiviteit, aansprakelijkheid, ver-
antwoordelijkheid en participatie. Zowel 
de ontwikkelingssamenwerking als het 
wijkbeleid worden gekenmerkt door 
goede bedoelingen en grote idealen: 
armoedebestrijding, rechtvaardigheid 
en emancipatie. toch kampen beide met 
een twijfelachtig imago (soft, wollig, ach-
terhaald en geldverspillend) en een alge-
hele scepsis vanuit de publieke opinie 
ten aanzien van de effectiviteit van het 
beleid. Welk licht werpt een vergelijking 
tussen het wijkenbeleid en ontwikke-
lingssamenwerking op beide terreinen? 

modewoorden
iedereen erkent dat in bepaalde wijken 
ernstige fysieke en sociaal-economische 
problemen bestaan op het gebied van 
wonen, werken, leren en opgroeien, 
integreren en veiligheid. Hoe dit te 
verbeteren? in het Wijkactieplan voor 
Kanaleneiland dat door de gemeente 
Utrecht samen met lokale organisaties 
is opgesteld, wordt ingezet op soci-
ale structuur en sociale cohesie. Dit 
zou de veiligheid en leefbaarheid in 
Kanaleneiland moeten verbeteren, maar 
het verwijst tegelijkertijd naar een ide-
aalbeeld van ‘de wijk’. bewoners moeten 
via allerlei ‘lieve projecten’ (aldus Pieter 

Hilhorst in de Volkskrant) vooral goed 
integreren in hun wijkgemeenschap. 
maar de achterstanden van mensen 
op het gebied van leren en werken ver-
minderen niet automatisch wanneer die 
wijkgemeenschap hechter wordt. Goede 
scholing en arbeidsparticipatie zijn nodig 
om mensen uit een achterstandspositie 
te helpen. bovendien kan sociale cohe-
sie ook leiden tot een gemeenschap 
met (ongeschreven) regels en structuren 
die mensen tegenhoudt om zich verder 
te ontwikkelen. Door te studeren en te 
werken krijg je daarentegen toegang tot 
verschillende netwerken, die zich vaak 
uitstrekken tot buiten je woonwijk. Deze 
netwerken geven je de mogelijkheid te 
participeren op verschillende niveaus en 
lagen in de maatschappij. Het wijkbeleid 
kiest in plaats daarvan voor een bescha-
vingsoffensief dat sociale interactie tus-
sen buurtgenoten verheerlijkt.
 Zowel in het wijkbeleid als in de ont-
wikkelingshulp spelen trends en mode-
woorden een grote rol, vaak ingegeven 
door een minister die een eigen stempel 
op het beleid wil drukken. in het wijkbe-
leid is ‘sociale cohesie’ sinds de jaren 
negentig weer terug van weggeweest en 
in het ontwikkelingsbeleid volgen hypes 
rondom governance, sustainability, gen-
der en microkrediet elkaar steeds sneller 
op. Projectvoorstellen maken meer kans 
op subsidie als de juiste termen worden 
gebruikt. Het gevaar is dat het eigenlijke 
doel van het beleid in de verdrukking 
komt. Dat doel is, zowel binnen het wijk-
beleid als het ontwikkelingsbeleid, om 
ieder mens de kansen te bieden om zich 
te ontwikkelen. amartya Sen, filosoof-
econoom en nobelprijswinnaar, heeft 
met dit idee van ontwikkeling als een 
proces naar vrijheid het ontwikkelingsde-
bat sterk beïnvloed. ook in het wijkbeleid 
zou het ideaal van vrijheid en emancipa-
tie als einddoel van ontwikkeling scher-
per op het netvlies van de betrokkenen 
moeten komen te staan. 

Projectencarrousel 
Zowel binnen het ontwikkelingsbeleid 
als het wijkbeleid is er veel aandacht 
voor monitoren en evalueren. Er worden 
duidelijke streefdoelen geformuleerd, 
zoveel mogelijk met ‘harde’ cijfers en 
een tijdpad. in het Wijkactieplan voor 
Kanaleneiland leidt dat tot uitspraken 
als ‘50 ouders per jaar worden thuis 
bezocht om hen te stimuleren tot actieve 
betrokkenheid bij het onderwijs van hun 
kinderen’ en ‘structureel zorgoverleg op 

basisscholen over kinderen die opvallen 
door probleemgedrag, beoogd bereik 
30 kinderen per school per jaar’. op het 
eerste gezicht heldere doelen, maar wat 
wordt er nu eigenlijk gemeten? of het 
voorgenomen aantal ouders of kinderen 
is bereikt, of dat hun situatie is verbeterd 
dankzij de maatregel? bij het monitoren 
zou vooral moeten worden gekeken naar 
werkloosheidscijfers en het percentage 
leerlingen met achterstandsscores. bij 
de verantwoording van ontwikkelings-
projecten doet eenzelfde probleem zich 
voor, zoals het pamflet De Falende Staat 
van ontwikkelingssamenwerking van het 
Wetenschappelijk bureau constateert: 
‘Het aantal gebouwde putten en scholen 
(...) is indrukwekkend, net als het aantal 
projectpartners en partnerlanden. De 
vraag naar effectiviteit van de hulp (...) 
blijft veelal onbeantwoord.’
 in het Wijkactieplan voor 
Kanaleneiland staat een indrukwekkende 
lijst van 96 projecten die door ongeveer 
55 verschillende organisaties moeten 
worden uitgevoerd. Volgens een geïnter-
viewde is het actieplan “een kerstboom 
aan projecten” geworden, een ander 
gebruikt de term “projectencarrousel” en 
klaagt over de gebrekkige afstemming en 
samenhang. in het nederlandse ontwik-
kelingsbeleid is er eveneens sprake van 
versnippering, zowel in het aantal landen 
dat wordt geholpen als in het aantal 
projecten. De problematiek van armoede 
en achterstand is complex en vraagt om 
een veelzijdige aanpak, maar niet om een 
hausse aan kleine, kortlopende, symp-
toombestrijdende en onsamenhangende 
projecten. 
 Het kabinet heeft de woningcor-
poraties een centrale rol toebedeeld 
in het krachtwijkenbeleid. De corpo-
raties streefden honderd jaar geleden 
al naar de ‘geestelijke verheffing van 
de arbeider’, maar minister Vogelaar 
heeft een extra boost gegeven aan de 
sociaal-maatschappelijke activiteiten 
van woningcorporaties. Die worden zo 
steeds meer echte ‘ontwikkelingsorgani-
saties’ voor de wijken. maar niet zonder 
slag of stoot. De overheid en de corpora-
ties zijn duidelijk zoekende in hun onder-
linge relatie en rolverdeling: wie is waar-
voor verantwoordelijk, wat betekent dat 
voor de financiering en wie controleert 
wat? binnen het krachtwijkenbeleid heeft 
dat geleid tot een financiële constructie 
waarbij de corporaties geld storten in 
een privaat investeringsfonds (2,5 miljard 
in tien jaar), waar ze vervolgens ‘subsi-
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ontwikkelingshulp in achterstandswijk
dieaanvragen’ kunnen indienen voor hun 
eigen projecten in de wijken. De corpo-
raties in Kanaleneiland klagen over de 
bureaucratie die hiermee gepaard gaat 
en het verlies aan bestedingsvrijheid.
 binnen ontwikkelingssamenwer-
king spelen de zogenoemde ‘mede-
financieringsorganisaties’ (mfo’s) een 
belangrijke rol. Zij stammen net als de 
woningcorporaties uit de tijd van de ver-
zuiling, maar zijn in tegenstelling tot de 
verzelfstandigde corporaties nog steeds 
grotendeels financieel afhankelijk van 
de overheid. Vanaf de jaren tachtig is 
de overheid steeds strengere subsidie-
voorwaarden gaan stellen. in het huidige 
systeem, dat stamt uit 2006, moeten de 
mfo’s met elkaar én met andere ontwik-
kelingsorganisaties concurreren voor 
overheidssubsidie. Er is in dit systeem 
meer transparantie over de wijze waarop 
subsidies besteed worden, maar of dat 
meer inzicht biedt op de effectiviteit van 
de geboden hulp is nog maar de vraag. 
Er zijn ook perverse effecten, zoals een 
doorgeslagen verantwoordingscultuur 
en cijferfetisjisme. Sommige organisaties 
schakelen externe adviseurs in om hen 
te helpen bij het schrijven van de subsi-
dieaanvragen en ook accountantskanto-
ren verdienen goed aan de controle van 
de jaarverslagen. De relatie tussen de 
overheid en de mfo’s die voorheen was 
gebaseerd op vertrouwen (door sommi-
gen opgevat als onverschilligheid) is nu 
compleet omgeslagen naar wantrouwen. 
De woningcorporaties in Kanaleneiland 
voelen zich op eenzelfde manier door 
de overheid miskend en gewantrouwd. 
Zowel in de uitvoering van het ontwikke-
lingsbeleid als het wijkbeleid is de over-
heid afhankelijk van de samenwerking 
met vele (semi)publieke en private partij-
en. De onderlinge relatie, rolverdeling en 
verantwoordelijkheid van verschillende 
partijen moet duidelijk zijn en worden 
bewaakt, maar moet niet doorslaan naar 
een situatie waarin cijfers en regeltjes 
heilig zijn. 

Wantrouwig
net als in de ontwikkelingssamenwer-
king streeft het wijkbeleid naar ‘parti-
cipatie’. Een deel van het budget voor 
de wijken gaat naar burgerinitiatieven. 
betrokkenheid van bewoners wordt als 
voorwaarde gezien voor succes, maar 
het gevaar is dat de verantwoordelijk-
heid voor het oplossen van bepaalde 
problemen in de wijk wordt afgeschoven 
op de bewoners. Sommige wijkproble-

men kunnen alleen door professionele 
organisaties worden opgelost en sociaal-
economische problemen kunnen vaak 
beter door de nationale overheid worden 
aangepakt. in de ontwikkelingssamen-
werking geldt eveneens dat bepaalde 
problemen vragen om oplossingen op 
een ander niveau dan de lokale context, 
bijvoorbeeld het opheffen van de land-
bouwsubsidies in het Westen. Zolang 
boeren in het Westen zwaar worden 
gesubsidieerd, zal een afrikaanse boer 
met zijn producten niet kunnen concur-
reren op de internationale markt.
 De mensen die het meest profiteren 
van de subsidies voor burgerinitiatieven 
zijn bovendien doorgaans niet de meest 
kwetsbare wijkbewoners. Die trekken 
zich terug in hun huizen, zijn niet geor-
ganiseerd en doen niet aan beleidsbeïn-
vloeding. Zij staan wantrouwig tegenover 
de overheid en voelen zich vaak niet 
aangesproken door buurtprojecten. Deze 
mensen, en vooral ook hun kinderen, 
moeten meer en beter onderwijs en 
meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen, 
zodat zij de vaardigheden krijgen en de 
netwerken opbouwen om actief mee te 
kunnen doen in de samenleving.
  Het wijkbeleid en het ontwikkelings-
beleid lijden beide onder een ‘projec-
tenziekte’, ingegeven door financierings-
mechanismen (projectsubsidies), een 
verantwoordingscultuur (snel resultaat 
boeken en laten zien) en de wisselende 
trends en hypes. in nederland zijn in 
vergelijking met ontwikkelingslanden 
basisbehoeften tamelijk goed geregeld, 
maar desondanks zijn er te veel mensen 
die in relatieve ‘onvrijheid’ leven. Het 
is twijfelachtig of het subsidiëren van 
buurtprojecten de beste manier is om 
hen te helpen. in plaats van het forceren 
van sociale cohesie via tig ‘lieve pro-
jectjes’, moet de overheid in de achter-
standswijken investeren in onderwijs en 
werk. Het doel moet de emancipatie van 
kansarme mensen zijn: meer mogelijkhe-
den bieden om zich ontwikkelen en zelf 
actief vorm te geven aan hun leven. Dat 
het ons in nederland niet lukt om dit doel 
te verwezenlijken, betekent niet dat we 
ontwikkelingshulp in andere landen maar 
moeten vergeten. maar de vergelijkbare 
mechanismen manen wel tot beschei-
denheid. Zowel in eigen land als daarbui-
ten creëren we vaak liever een schijn van 
gemeenschap en veiligheid dan dat we 
mensen daadwerkelijke kansen bieden 
om zelf hun leven in te richten.
 =

met dank aan aysel Sabahoglu voor haar 

 opmerkingen op eerdere versies van de tekst.
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Chaz Maviyane-Davies is een 
ontwerper en filmmaker uit 
Zimbabwe. Maviyane zet zijn 
grafische werk in voor de strijd 
voor sociale verandering en 
een rechtvaardige toekomst. 
Zo maakte hij posters voor de 
bestrijding van aids, voor de 
honderste verjaardag van Bertold 
Brecht en voor de VN-conventie 
over klimaatverandering. 
Hij verliet zijn land omdat het er 
door zijn confronterende politieke 
werk te gevaarlijk voor hem werd. 
Sinds 2001 doceert hij aan het 
 Massachusetts College of Art in 
het Amerikaanse Boston.

Met per e-mail verspreidde 
beelden riep hij in 2002 zijn 
landgenoten in Zimbabwe op 
om naar de stembus te gaan. 
Links één van zijn beelden uit 
die verkiezingsstrijd (zie ook de 
volgende spread).

Rechts één van de 12 posters in 
een serie over de verklaring van 
de rechten van de mens van de 
Verenigde Naties, vanuit een 
Afrikaans perspectief. Maviyane 
wilde daarmee tegenwicht bieden 
tegen de eenzijdige manier 
waarop Afrika meestal wordt 
geportretteerd als een continent 
van ellende: honger, ziekte, haat 
en geweld. Alsof dat het enige is 
waar Afrika om draait. 

“Ik gebruik beelden en ideeën 
om zelfgenoegzaamheid en 
onverschilligheid te bestrijden en 
mensen bewust te maken van 
sociale thema’s: van discrimatie 
en mensenrechten tot gezondheid 
en milieu”, aldus Maviyane-
Davies. “Design is mijn wapen.”

 Chaz Maviyane-Davies: 
   grafisch activisme
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 In 2000 en 2002, in de 30 dagen 
voor de verkiezingen in Zimbabwe, 
maakte Maviyane-Davies iedere dag 
één beeldend commentaar en ver-
spreidde dat via email. Hij riep op om 
moed te houden en te gaan stem-
men, ondanks de intimidaties en het 
geweld waarmee dictator Mugabe de 
verkiezingsstrijd manipuleerde.
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annie van de pas medewerker Wetenschappelijk Bureau GroenLinks 

en partijcoördinator Nederlands Instituut voor Meerpartijen Democratie

democratie
Democratiserings ondersteuning 
is lange tijd als onlosmakelijk 
onderdeel van ontwikkelings
samenwerking gezien. Maar over 
het veronderstelde positieve ver
band tussen beide bestaat steeds 
meer twijfel. Maar de argumenten 
van de  critici snijden geen hout.

In de jaren negentig leek zich een democra
tisch wonder te voltrekken. Een democratiseringsgolf trok 
door de wereld. Dictaturen werden in LatijnsAmerika en 
Afrika één voor één omver geworpen en het leeuwendeel 
van OostEuropa transformeerde van gesloten systeem tot 
democratisch kandidaatlidstaat van de Europese Unie. 
Ook voor het MiddenOosten en Azië waren de democra
tische verwachtingen hooggespannen. De veronderstelde 
causaliteit tussen democratie en (economische) ontwik
keling deed vooral in de jaren negentig opgeld, de bloeipe
riode van het democratiseringsadagium. De schuld voor 
het falen van ontwikkeling in bijvoorbeeld Afrika werd 
grotendeels gelegd bij dictatoriale systemen die groei in de 
weg zouden zitten. Democratisering zou volgens dit model 
de weg effenen voor de ontwikkeling van een land, omdat 
de voorwaarden voor economische ontwikkeling beter zou
den worden gewaarborgd door een democratie.
 Maar de voorspellingen voor een wereldwijde demo
cratische omwenteling bleken te optimistisch. Binnen een 
decennium werd duidelijk dat sommige nieuwe democra
tieën niet goed waren geconsolideerd en dat er in sommige 
landen zelfs sprake was van een terugval naar ondemocra
tische (populistische) sentimenten en maatregelen  zoals 
in bijvoorbeeld Venezuela en Rusland. De teleurstelling 
over de tegenvallende resultaten van democratisering 
wordt steeds vaker gekoppeld aan twijfel over de aanname 
dat democratie een positieve invloed heeft op ontwikke
ling. En die twijfel is de afgelopen jaren verder gevoed. De 
schijnbaar onstuitbare economische opmars van bijvoor
beeld China en Vietnam – zonder enige vorm van democra
tisering – in de afgelopen jaren heeft zijn beslag gekregen in 
de vorm van een discussie tussen beleidsmakers en weten
schappers over de ondersteuning van democratisering. 

Wensdenken
Democratie wordt nog steeds gezien als het politieke 
systeem dat rechten en vrijheden het beste waarborgt. 
Maar wanneer ontwikkelingssamenwerking zich met 
democratisering bezig zou moeten gaan houden is onder
werp van verhit debat dat zich heeft vastgezet rond een 
kipei vraagstuk: moet economische ontwikkeling niet 
voorop staan? Blijft democratisering überhaupt nog van 
belang voor de ontwikkeling van een land? Moeten ontwik
keling en democratisering in opeenvolgende fases worden 
ondersteund? Moeten niet eerst de staatsinstituties van 
een land op orde zijn?
 Bezinning na de democratiseringseuforie van de jaren 
negentig was een noodzaak. De verwachting dat demo
cratisering een antwoord zou zijn op alle problemen – en 
democratie beschouwen als een onontkoombaar eindsta
tion zoals velen in de jaren negentig deden – was eerder 
op teleologisch wensdenken dan op de realiteit gestoeld. 
Helaas zijn de argumenten van de criticasters slecht onder
bouwd. Zo zijn sommigen ervan overtuigd dat het eigenlijk 
prima is om de ontwikkeling van ondemocratische lan
den zoals Vietnam (en China) te ondersteunen, vanuit de 
gedachte dat als er eenmaal een middenklasse is ontwik
keld, de democratie op termijn vanzelf zal komen. Dat is 
hetzelfde wensdenken dat ten grondslag lag aan het ‘derde 



36

de H
elliπ∆

lente @ººª

golf ’ denken dat democratie tot einddoel bestempelde. 
Wonderlijk is de snelle terugkeer van dit denken wel. De 
mislukking van het in de jaren tachtig ingezette beleid van 
economische liberalisering, dat door velen ook als wegbe
reider voor economische ontwikkeling en democratisering 
werd gezien (de periode van de Washington Consensus, 
die tot ongeveer 2000 heeft gelopen) ligt velen nog vers in 
het geheugen. Bovendien zal het ondersteunen van ont
wikkeling in dictaturen vandaag de dag vermoedelijk niet 
anders verlopen dan in voorgaande decennia, waarmee een 
terugkeer naar oude problemen wordt geriskeerd. Denken 
dat de economische ontwikkeling van China en Vietnam 
zal resulteren in democratie is een reflectie van gedateerde 
theorieën die voorspellen dat economische groei vanzelf 
tot democratie zal leiden.Veel landen die zich economisch 
uitstekend hebben ontwikkeld zijn bepaald niet het demo
cratische pad ingeslagen en lijken daartoe ook geen aan
stalten te maken. China en Vietnam vormen daar (voorals
nog) geen uitzondering op. 

Paternalistisch
Anderen gaan nog een stapje verder en zeggen dat we 
sowieso niet zo de nadruk op democratie moeten leggen 
– er moet vooral economisch ontwikkeld worden. ‘Brood 
op de plank’ is voor sommige landen belangrijker dan 
democratie. Volgens weer anderen zijn enkele landen sim
pelweg te arm voor democratie. De meest gezaghebbende 
vertegenwoordiger van deze opvatting is de econoom Paul 
Collier (overigens ook een van de grote inspiratiebronnen 
voor het pamflet over Ontwikkelingssamenwerking van 
het Wetenschappelijk Bureau GroenLinks). Volgens Collier 
werkt democratisering onder een bepaald inkomensniveau 
gewoonweg niet. Hij staaft dit aan de hand van allerlei 
regressieve correlaties, verbanden tussen diverse varia
belen, die lijken uit te wijzen dat democratieën onder een 
bepaald inkomensniveau bijzonder instabiel en geweldda
dig zijn. In deze gevallen is stabiliteit volgens Collier belang
rijker dan democratie. Collier raakt bij velen een gevoelige 
snaar, omdat we allemaal zien dat, vooral in fragiele en 
arme staten, democratisering en veiligheid taaie, onvol
maakte processen blijken te zijn. Maar bij nadere bestude
ring blijkt Collier’s methodologie de nodige vraagtekens op 
te roepen. William Easterly – eveneens econoom – verwijt 
Collier een aantal variabelen (democratie, veiligheid, inko
men) bij elkaar te gooien die allen op zichzelf een uitkomst 
zijn van diverse en complexe sociale processen. Easterly 
heeft een punt: wat precies van invloed is op veiligheid, 
stabiliteit, democratie en inkomen is afhankelijk van zoveel 
(niet altijd even duidelijke) factoren dat een regressieve cor
relatie tussen deze variabelen weinig zegt over oorzaak en 
gevolgrelaties tussen democratie, inkomen en veiligheid. 
 De roep om ontwikkeling voorafgaande aan democra
tisering wordt niet ondersteund door de feiten. Ja, er zijn 
landen die economisch ontwikkelen zonder te democrati
seren. Maar er is weinig tot geen systematisch bewijs ver
zameld waaruit blijkt dat economische ontwikkeling door 
dictaturen beter en duurzamer wordt opgelost dan door 
democratieën. Daarnaast zijn de cultuurrelativistische en 
paternalistische attitudes die achter modellen zoals die 

van Collier schuilgaan zorgelijk. Vanzelfsprekend is fysiek 
en financieel overleven het allerbelangrijkste wat er is. 
Maar dit wordt al te vaak aangegrepen om te zeggen dat 
een land te arm, te weinig opgeleid of simpelweg ‘nog niet 
klaar’ is voor democratie. Jarenlang wereldwijd onderzoek 
wijst keer op keer uit dat mensen, overal ter wereld, invloed 
op hun lot willen uitoefenen, zeggenschap willen hebben. 
Easterly merkt over Collier’s opvatting op dat de subtekst 
van zijn visie luidt dat we arme mensen vooral niet met 
democratie moeten vertrouwen, omdat ze elkaar onher
roepelijk zullen gaan bevechten. Terecht onderstreept hij 
dat niemand ‘te arm’ is voor democratie – dergelijke pater
nalistische opvattingen moeten we zo snel mogelijk een 
halt toe roepen. 

Vooralsnog zijn de meeste critici van mening dat democra
tie nog steeds van belang is – democratie helemaal van het 
ontwikkelingslijstje schrappen is kennelijk niet bon ton. 
Alleen kan democratieondersteuning volgens sommigen 
uitsluitend gefaseerd worden ingezet. De politicologen Jack 
Snyder en Edward D. Mansfield zijn van mening dat, voor
dat aan democratieondersteuning kan worden gedacht, 
er eerst aan een aantal basisvoorwaarden moet worden 
voldaan. Volgens hen moeten eerst de staatsinstituties op 
orde zijn voordat men aan democratisering kan beginnen. 
Zodra er ‘gezonde’ staatsinstituties en gezonde civiele insti
tuties zijn kan men aan democratiseren beginnen. Zo niet, 
beargumenteren de auteurs, dan is de kans groot op een 
mislukte democratie zoals Irak of Libanon. In democratieën 
die een aliberaal pad opslaan kunnen ondemocratische 
elementen en instituties een land voor zeer lange tijd in 
een bepaalde (onwenselijke) richting duwen, waarschu
wen Snyder en Mansfield. Een andere voorstander van een 
gefaseerde aanpak is de politicoloog en filosoof Francis 
Fukuyama. Volgens Fukuyama moeten we accepteren dat 
staatsvorming doorgaans een gewelddadig proces is, een 
proces dat niet samengaat met democratisering. Fukuy
ama baseert zijn stelling vooral op de historische ontwik
keling van staten in Europa, waarbij staatsvorming soms 
zelfs richting etnische zuivering ging om de grenzen van de 
staat vast te kunnen stellen. Deze dwingende kant van de 
staat is volgens Fukuyama diametraal tegengesteld aan 
de liberale rechtsstaat, die de macht van de centrale staat 
juist aan banden legt. Als de internationale gemeenschap 
vereist dat staatsvorming met democratische regels moet 
worden opgebouwd, riskeren we volgens hem de kans dat 
conflicten worden bevroren die later tot uiting kunnen 
komen. 
 Het is echter zeer de vraag of de historische processen 
rond staatsvorming in Europa als een voorspellend model 
kunnen worden ingezet voor actuele staatsvormingspro
cessen. Deze wel erg veralgemeniserende en eurocentri
sche visie gaat ervan uit dat eeuwenoude processen in een 
relatief homogeen gebied wereldwijd als maatstaf moeten 
worden genomen. Het is echter zeer de vraag wat deze 
Europese processen over staatsvorming in landen zoals 
Kenia, Afghanistan, Libanon en vele andere landen kunnen 
zeggen. Om dergelijke unieke processen als voorspellende 
cases in te zetten is even weinigzeggend als Colliers cor

Democratie
ondersteuning richt 
zich niet alleen op verkiezin
gen, maar gaat juist vaak over 
de periode daartussen. Het 
betreft dan ondermeer onder
steuning van politieke partijen 
en het parlement en hulp bij de 
opbouw van instituties en de 
civil society.
Het Nederlands Instituut voor 
Meerpartijen Democratie richt 
zich vooral op politieke par
tijen (zie www.nimd.org). 
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relatie tussen democratie, inkomen en veiligheid. Dit nog 
los van het feit dat er genoeg landen te vinden zijn die wel 
succesvol staatsvorming aan democratisering hebben 
gekoppeld, zoals India. Ook rijst de vraag of er voor hetero
gene landen wel een echt alternatief is. Zelfs Collier is van 
mening dat er voor heterogene landen uiteindelijk niet echt 
een alternatief is voor het democratisch delen van macht 
tussen verschillende etnische groepen, als men interne 
conflicten en burgeroorlogen wil voorkomen. Machtsde
ling, hoe moeizaam ook, kan conflicten ook voorkomen 
en hoeft niet noodzakelijkerwijs te leiden tot escalatie van 
conflicten. 
 Ook op Mansfield en Snyder valt het nodige af te din
gen. Er zijn voldoende landen te noemen die de afgelopen 
decennia hun staatsinstellingen sterk hebben verstevigd 
zonder te democratiseren. Neem bijvoorbeeld Egypte, dat 
gedurende de opbouw van zijn staatsinstituties steeds 
autoritairder is geworden. Juist daardoor zijn de mogelijk
heden om daadwerkelijke democratisering in dat land te 
ondersteunen sterk afgenomen, terwijl volgens Snyder en 
Mansfield het moment van ondersteuning juist nu daar zou 
zijn. Democratiseringsexpert Thomas Carothers wijst erop 
dat regimes zich vaak tijdens het institutionaliseringproces 
verstevigen. Daarna wordt het alleen maar moeilijker om 
überhaupt nog van invloed te zijn. Een andere categorie 
betreft ondemocratische regimes die juist zo min mogelijk 
institutionaliseren en daar ook bijzonder moeilijk toe te 
bewegen zijn door externe druk. De houding van beide 
soorten regimes, geïnstitutionaliseerd en niet geïnstitu
tionaliseerd, is logisch verklaarbaar. Autoritaire staten 
verhouden zich hoe dan ook moeizaam tot rechtsstatelijke 
institutionalisering. De rechtsstaat is niet in het belang van 
hun voortbestaan. Hopen dat een ondemocratisch regime 
de fundamenten van bonafide instituties zal leggen, zoals 
Manfield en Snyder doen, is wederom een voorbeeld van 
wensdenken. Bovendien is het moeilijk vast te stellen wan
neer institutionalisering is voltooid. Volgens het model 
van Mansfield en Snyder zou een land als Italië al niet in 
aanmerking komen, merkt Carothers op. Een uiterst merk
waardige uitkomst. 
 Bovenstaande observaties raken ook aan een algemeen 
punt. De voorstanders van een gefaseerde aanpak lijken 
allemaal op zoek te zijn naar een blauwdruk. Of het nou 
gaat om de hoeveelheid bruto nationaal inkomen, de mate 
van economische ontwikkeling, de graad van institutiona
lisering of de mate van staatsvorming, ze worden gezien 
als potentiële voorspellende factoren die slagen of falen 
van democratisering en democratiseringsondersteuning 
verklaren. Zonder veel moeite worden daarbij volstrekt ver
schillende geschiedenissen of processen bij elkaar gegooid 
om als voorspellende voorbeelden of overtuigende cor
relaties te dienen. Ook lijkt er weinig overeenstemming te 
bestaan over wat er met democratisering wordt bedoeld. 
In de gangbare opvatting van ontwikkelingsorganisaties 
valt de opbouw van instituties daar ook onder. Criticasters 
van democratiseringshulp als Snyder en Mansfield die de 
nadruk leggen op de opbouw van staatsinstellingen lijken 
te vergeten dat dit vaak al een belangrijk onderdeel is van 
een breed pakket aan projecten in het veld van democrati

seringsondersteuning. Met het hanteren van een te nauwe 
definitie van democratisering wordt de werkelijkheid en 
complexheid van democratiseringshulp geweld aange
daan. 

Mensenrechten
We moeten erkennen dat we weinig weten over de causale 
relatie tussen democratisering en ontwikkeling. Er is veel 
onderzoek dat uitwijst dat democratisering een positieve 
uitwerking heeft op ontwikkeling, maar definitief bewijs is 
er niet. Omdat bewijs voor beide posities ontbreekt, is het 
alleen al daarom te vroeg om democratieondersteuning in 
haar huidige vorm af te schrijven, temeer omdat de verdie
ping op dit terrein juist nu plaatsvindt. Veel organisaties die 
zich tussen de verkiezingen in met democratisering bezig 
houden zijn nog jong en veel programma’s zijn pas enkele 
jaren oud. Op korte termijn grootse resultaten verwachten 
is binnen de taaie, procesmatige dynamiek van democrati
sering weinig zinvol. 
 Maar democratieondersteuning is ook om andere 
redenen van belang. Met ‘ontwikkeling’ wordt in ontwikke
lingsjargon doorgaans veel meer bedoeld dan economische 
ontwikkeling alleen. Ontwikkeling gaat ook om de rechts
staat, om individuele rechten, vrijheden, de vrijheid om 
keuzes te maken. Het gaat om fundamentele mensenrech
ten. Die worden in een democratie nog altijd beter gewaar
borgd dan in een dictatuur. Juist in arme landen met jonge 
democratieën die zich – met weinig tot geen middelen 
– nog moeten consolideren is democratieondersteuning 
van belang. Juist om te voorkomen dat de kiezers teleurge
steld raken in hun imperfecte democratie die onvoldoende 
‘levert’, is het belangrijk die democratieën te ondersteunen 
om sterker te worden. 
 Vanuit liberale en linkse waarden is het ondersteunen 
van democratische en universele waarden en rechten een 
logische principiële keuze. Bij gebrek aan sluitend bewijs 
zullen we moeten varen op een principieel kompas met 
een flinke dosis realisme. Er zijn altijd situaties waarin 
democratisering niet direct, of alleen in samenspel met een 
brede, veelomvattende aanpak met meerdere partners kan 
worden ondersteund. Inderdaad dient er kritisch te worden 
gekeken naar democratieondersteuning. Waar mogelijk 
moet strenger gekeken worden naar (tussentijds) bereikte 
resultaten en meer afgestemd en samengewerkt te worden 
met anderen. 
 Dragers van democratisering zijn de mensen in de 
landen zelf. Het is zaak om de hoge verwachtingen van 
democratieondersteuning bij te stellen. De invloed van de 
internationale gemeenschap op democratisering wordt 
door de besproken critici veel te veel uitvergroot. De inter
nationale gemeenschap is niet bij machte om democrati
seringsprocessen in zo vergaande mate te bepalen en te 
sturen. Democratie wordt gelukkig van binnenuit gemaakt 
en niet door externe bemoeienis bepaald. Aan ons de keuze 
of we dat interne proces, in die ontwikkelingslanden waar 
democratisering ter plekke gedragen wordt, willen onder
steunen. 
 =
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van de Universiteit antwerpen de nieuwe hulp
er heeft zich de laatste 10 
jaar een stille revolutie vol-
trokken in de ontwikkelings-
samenwerking. Heel wat 
donoren hebben enorme 
veranderingen ondergaan, 
omdat ze flink geleerd heb-
ben van de fouten uit het 
verleden. Je zou zelfs kun-
nen stellen dat er, voor het 
eerst in de hulpgeschiede-
nis, een stevige visie is ont-
staan op wat nou de echte 
knelpunten in ontwikke-
lingsprocessen zijn. 

een wel zeer belangrijk inzicht is 
dat ontwikkeling en armoedebestrij-
ding onlosmakelijk verbonden zijn met 
de politiek, met de staat en dus met de 
overheid. Je kan daar niet omheen. Nu, 
we weten allemaal dat heel wat van die 
armste landen niet enkel heel erg arm 
zijn, maar dat het er ook politiek vaak 
niet erg snor zit. Corruptie tiert er welig, 
het staatsapparaat is een rommeltje, de 
administratie is inefficiënt, ambtenaren 
zijn onderbetaald en hebben vaak te wei-
nig capaciteiten om hun werk naar beho-
ren uit te voeren, de politieke leiders 
zijn vooral bezorgd om aan de macht te 
blijven en lijken weinig of niets te geven 
om ontwikkeling, en in een heel aantal 
gevallen worden de mensenrechten er 
ook nog eens flink met de voeten getre-
den… diegenen die de prijs van dit alles 
betalen zijn de armen natuurlijk. als je 
dan een potje geld hebt om aan ontwik-
kelingssamenwerking te doen, dan lijkt 
de logica te suggereren dat je dat best 
direct naar die armen brengt en hen 
bedient op hun wensen. “Want als wij 
het niet doen, wie dan?” Maar het cyni-
sche is dat de meeste ontwikkelings-
agentschappen dat de laatste 40 jaar 
eigenlijk continu gedaan hebben, vaak 
ook nog eens allemaal door elkaar en 
langs elkaar heen. de resultaten zijn uit-
gebleven. sterker nog, het heeft bijge-
dragen tot chaos, tot nog groter staats-
verval in die landen en tot nog meer 
vervreemding tussen overheid en bur-
gers. overheden, hoe we het ook wen-
den of keren, moeten hun verantwoorde-
lijkheden tegenover de burgerbevolking 
nemen, en het is dus niet aan ons om de 
staat te vervangen of de tekortkomingen 
van die staat continu op te vangen. dat 
werkt op termijn contraproductief. dono-
ren beseffen ook dat ze de staat niet 
zomaar kunnen dwingen om een bepaald 
beleid te voeren. Het opleggen van aller-
lei conditionaliteiten werkt niet, ook dat 
hebben donoren geleerd uit ervaring. 
ontvangende overheden vertikken het 
om dingen uit te voeren waar ze geen 
eigenaarschap over hebben, zeker als 
aan die uit te voeren maatregelen een 
politiek prijskaartje hangt. 

Contract
Vandaag tracht men op een andere 
manier aan de slag gaan. idealiter zou-
den ontvangende overheden een nati-
onale armoedebestrijdings- of ontwik-

kelingsstrategie moeten uitschrijven. 
Het potje ontwikkelingsgeld moet ver-
volgens intelligent gebruikt worden om 
samen met de overheid aan tafel te gaan 
zitten en haar in die beleidsdialoog te 
laten beslissen welke hervormingen zij 
ziet als noodzakelijk om de ontwikke-
lingsstrategie te kunnen realiseren en 
zodoende performantie te verbeteren. 
respect voor eigenaarschap (owner-
ship, commitment), voor nationale ont-
wikkelingsstrategieën en de bestaande 
politico-administratieve systemen is 
dus cruciaal. dit houdt in dat de ontwik-
kelingsstrategie en de hervormingsa-
genda enerzijds gedragen moet worden 
door de plaatselijke overheid, maar dat 
donoren anderzijds moeten bijdragen 
aan het vermijden van overlast voor die 
overheid. dit wil zeggen dat de donoren 
onderling moeten coördineren (harmoni-
satie) en dat ze hun hulp moeten afstem-
men op de lokale systemen. de beleids-
dialoog met de ontvangende overheid 
resulteert idealiter in een soort contract 
waarin beide partijen rekenschap moe-
ten afleggen over de aangegane ver-
bintenissen: de overheid bindt zich aan 
bepaalde resultaten, de donorgemeen-
schap bindt zich aan voorspelbare en tij-
dig aangeleverde hulpvolumes volgens 
de afgesproken modaliteiten. idealiter 
worden opvolgingsindicatoren ook ver-
bonden aan financiële implicaties. Hulp 
kan dus vermeerderen of verminderen, 
flexibeler (algemene budgetsteun die 
loopt via de staatskas van het ontvan-
gende land) of minder flexibel (bijvoor-
beeld sectoriele budgetsteun, bestemd 
voor bepaalde ministeries) gemaakt 
worden al naargelang de behaalde resul-
taten. en daarnaast behouden donoren 
natuurlijk nog steeds potjes geld voor de 
civiele maatschappij in noord en zuid die 
liefst zelf ook via allerlei initiatieven op 
het vlak van beleidsbeïnvloeding zowel 
donoren als ontvangende overheden 
aanzetten tot meer en betere pro-arme 
performantie. Het moge duidelijk zijn dat 
deze aanpak extreem moeilijk en com-
plex is. Niet enkel omdat deze vorm van 
ontwikkelingssamenwerking eigenlijk 
draait om politico-institutionele enginee-
ring waar geen recepten voor bestaan, 
maar ook omdat het werk van zeer lange 
adem is. Corruptie roei je immers niet 
van de ene dag op de andere uit, en 
hervormingen doe je niet in een nacht. 
resultaten zijn ook niet onmiddellijk 
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de nieuwe hulp
zichtbaar en het is en blijft een risicovolle 
onderneming, want het betekent immers 
dat je geld geeft aan de overheid, 
wetende dat er aanvankelijk een deel zal 
verdwijnen in de zakken van corrupte 
ambtenaren en politici. Maar dat is een 
noodzakelijke kost, want om een defect 
waterleidingssysteem (het overheidssy-
steem) te repareren moet je weten waar 
de lekken zitten om ze vervolgens met de 
overheid aan te kaarten. 
 denemarken 
alle bovenvermelde richtprincipes van 
eigenaarschap, harmonisatie, afstem-
ming, resultaatsgerichtheid, en ook de 
idee van wederzijds rekenschap afleg-
gen, staan plechtig neergeschreven in 
de Verklaring van Parijs (2005) waartoe 
meer dan 100 landen zich verbonden 
hebben. Voortrekkers van de nieuwe 
hulpbenadering zijn Nederland, Verenigd 
Koninkrijk, Zweden, denemarken, Noor-
wegen, Finland, duitsland, Zwitserland, 
Canada en australië. Ze worden inter-
nationaal erkend als de meest progres-
sieve donoren in deze nieuwe hulpar-
chitectuur. donoren die volop bezig zijn 
met het omschakelen zijn o.a. de eC, 
België, Frankrijk, luxemburg, oostenrijk. 
Zelfs Japan experimenteert met nieuwe 
hulpmodaliteiten. Hoopgevend is zelfs 
dat er ook indicatoren zijn verbonden 
aan deze principes en streefdoelen, die 
bereikt moeten worden tegen 2010. Je 
zou terecht kunnen stellen dat deze prin-
cipes en deze nieuwe vorm van ontwik-
kelingssamenwerking waarschijnlijk het 
beste is dat donoren totnogtoe hebben 
uitgevonden. Maar het is geen makke-
lijke opdracht. en naarmate de tijd ver-
strijkt wordt de orde van grootte van de 
verschillende obstakels ook steeds vaker 
duidelijk zichtbaar. We kunnen hier niet 
alle obstakels in detail in beeld brengen, 
maar een aantal grote uitdagingen willen 
we wel aankaarten.
 ontwikkelingssamenwerking wordt 
in de nieuwe hulpbenadering zeer poli-
tiek van aard. Het gaat niet meer om 
schooltjes en waterputten, het gaat om 
het technocratisch en politiek hervormen 
van staten en overheden die soms poli-
tiek helemaal in de knoop liggen, soms 
technocratisch tekortschieten, maar 
meestal op beide fronten erg problema-
tisch scoren (zoals fragiele post-conflict-
staten). dat wil zeggen dat donoragent-
schappen moeten onderhandelen over 

soms zeer politiek gevoelige hervormin-
gen, inschatten wat het reële engage-
ment is van de ontvangende overheid 
(dat vaak ook nogal eens durft te fluc-
tueren al naargelang het moment in de 
politieke cyclus van het land), aanvoelen 
wat redelijke ritmes van vooruitgang zijn 
(rekening houdend met allerlei factoren 
die misschien buiten de controle van 
de overheid vallen zoals een financiële 
crisis bijvoorbeeld), scenario’s uitwer-
ken als het (ineens heel erg) fout gaat 
in het ontvangende land (een politieke 
crisis waarbij de overheid erg repressief 
optreedt bijvoorbeeld). Het betekent dat 
je als donor, om dit nieuwe spel goed te 
spelen, steeds kort op de bal moet spe-
len, risicoanalyses moet maken, rekening 
moet houden met nationale en interna-
tionale evenementen, et cetera. Je moet 
dus vooral een goede politieke strateeg 
zijn, met diplomatieke talenten en ont-
wikkelingsexpertise, die zijn ‘macht’ 
intelligent gebruikt als de context het 
toelaat om de ontvangende overheid (of 
sleutelfiguren daarin) te verleiden en aan 
te zetten om aan meer en betere armoe-
debestrijding te doen, om het overheids-
apparaat gradueel te pushen naar betere 
performantie. een enorme uitdaging 
is dat, vooral als je weet dat hiervoor 
geen handleidingen bestaan, geen blue-
prints of recepten. er bestaan immers 
geen wetenschappelijke routekaarten die 
beschrijven hoe men met donorgelden 
arme landen duwt of trekt richting dene-
marken. daarmee bedoelen we natuur-
lijk niet het echte denemarken, maar wel 
een soort ‘postkaartversie’ van het land: 
een samenleving waar mensen het recht 
hebben om zich te organiseren, te par-
ticiperen in de politiek, een zo geweld-
loos mogelijke samenleving, liefst met 
hoge niveau’s van menselijke ontwik-
keling, hoge welvaart, weinig tot geen 
armoede en een tolerante cultuur waar 
discriminatie geen plaats heeft. Hoewel 
het denemarken-ideaal misschien euro-
centrisch en westers lijkt hoeft dat niet 
noodzakelijk zo te zijn. Het postkaartmo-
delletje laat erg veel ruimte voor variatie 
en diversiteit. Maar het is wel duidelijk 
dat het denemarken-ideaal ervan uitgaat 
dat mensen, overal ter wereld, univer-
sele voorkeuren hebben: democratie is te 
verkiezen boven een dictatuur, welvaart 
boven armoede, inclusie boven exclusie, 
hoge menselijke ontwikkeling boven lage 
menselijke ontwikkeling.

de weg hierheen, zonder gebaande 
paden en routekaarten, is een proces 
van zoeken, vallen en opstaan, en waar-
schijnlijk... héééééél veel geduld.

Maakbare politiek
donoren werken constant op het snij-
vlak tussen politieke hervormingen en 
meer technische ontwikkelingsvraag-
stukken. donoren hebben het hier nog 
erg moeilijk mee. Nog te vaak kruipt 
ontwikkelingssamenwerking weg ach-
ter technocratische vraagstukken, want 
dat lijkt makkelijker beheersbaar, con-
troleerbaar, opvolgbaar, maakbaar. Het 
politieke daarentegen is onvoorspelbaar, 
moeilijk, ‘messy’, ongrijpbaar. sommige 
donoren stellen zelfs dat het politieke 
‘off limit’ is omwille van soevereiniteits-
principes. er zijn hier sterke kanttekenin-
gen bij te maken. ontwikkeling (en dus 
ontwikkelingssamenwerking) zal nooit 
apolitiek zijn. Zodra je begint met finan-
ciële transfers versterk je machtsposi-
ties van bepaalde mensen, groepen, en 
beïnvloedt je interactiepatronen, con-
flicten, allianties, coalities. daar is geen 
ontsnappen aan, hoe technocratisch je 
het ook vormgeeft, het is en blijft poli-
tiek. er zouden dus geen scrupules moe-
ten zijn om zichzelf te (h)erkennen als 
‘politieke actoren’ in ontwikkelingslan-
den. donoren zijn er – ze hebben veel 
geld – en oefenen hoe dan ook invloed 
uit op allerlei processen. Het is dus sterk 
aan te raden om snel over die gêne heen 
te stappen en die politieke rol gewoon 
goed in te vullen, geruggensteund door 
een stevige politieke analyse en met een 
langetermijnvisie die duidelijk pro-arm 
is. 
 de politieke visie en strategieën die 
ontwikkelingssamenwerking moet dur-
ven ontwikkelen en uitvoeren op het ter-
rein wordt echter ook bemoeilijkt door 
het feit dat donoragentschappen poli-
tiek geleid worden. Ten eerste moet er 
rekenschap afgelegd worden tegen-
over het parlement en de publieke opi-
nie. Hierdoor bestaat nog steeds een 
zeer grote drang bij donoren om snelle, 
liefst zichtbare of tenminste attribueer-
bare resultaten neer te zetten. de druk 
die dus uitgaat van het thuisfront staat 
vaak een goede uitvoering van de nieu-
we hulpprincipes in de weg. dit zorgt 
vaak voor heel wat spanningen tussen 
hoofdkwartieren en de delegaties op het 
terrein, omdat beiden vaak eigen dyna-
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mieken kennen die soms haaks op elkaar 
staan. soms willen de terreindelegaties 
geduldiger zijn, maar laat de politieke 
dynamiek op het thuisfront dat niet toe, 
of omgekeerd. een typisch voorbeeld is 
de welbekende bestedingsdruk. agent-
schappen moeten het voorziene bud-
get besteden omdat donorperformantie 
(en vaak ook individuele carrièrepaden) 
gekoppeld worden aan de voorziene 
besteding van de budgetten. Maar in 
dit nieuwe spel is het niet volledig uit-
keren van het beloofde geld soms een 
‘must’ als de ontvangende overheid niet 
nakomt waar ze zich contractueel toe 
verbonden had. anders gesteld, als niet 
besteden geen optie is, wat is dan de zin 
van het opstellen van opvolgingsindica-
toren en contracten? Net door het niet 
uitkeren van bepaalde sommen geld, 
conform de verbintenissen, toon je je 
geloofwaardigheid en voorspelbaarheid 
als donor. 
 Ten tweede zijn er de spanningen tus-
sen het departement ontwikkelings-
samenwerking, Buitenlandse Zaken en 
soms ook defensie. Ze hebben vaak elk 
een eigen politieke logica, met eigen 
politieke agenda’s en eigen politieke 
belangen. Hoewel ontschotten een must 
is, en nu meer dan ooit de bezorgdheid 
om goed bestuur in arme landen gedeeld 
wordt door al deze departementen, is het 
niet evident om op een gecoördineerde 
manier een coherent beleid te voeren 
dat consistent de ontwikkelingsagenda 
dient. Het nationale eigenbelang (inter-
nationale veiligheid, migratie, commerci-
ele overwegingen, etc.) wil nog wel eens 
het ontwikkelingsbelang van het partner-
land te overstemmen, waardoor de nieu-
we hulpbenadering ook weer ondermijnd 
wordt. 
 en dan is er nog het probleem van 
de grote hoeveelheid donoren en hulp-
agentschappen die bovendien in aantal 
lijken te groeien. Coördinatie tussen al 
deze actoren met verschillende preferen-
ties en prioriteiten lijkt met de dag een 
grotere uitdaging. en dan hebben we het 
niet eens over de China’s en Brazilië’s in 
deze wereld die niet eens vervat zitten in 
de Verklaring van Parijs, maar wel net zo 
leuk door het vizier van het ontvangende 
land lopen, met veel geld en zonder al 
die vervelende vragen omtrent hervor-
mingen en pro-arm beleid. 

 al de bovenvermelde problemen zijn 
substantieel. Je zou kunnen stellen dat 
de ontwikkelingssamenwerking voor 
enorme uitdagingen staat. Maar nu, 
meer dan ooit, staan ze dichter bij wat de 
kern van ontwikkeling en ontwikkelings-
samenwerking zou moeten zijn. de cruci-
ale ingrediënten zijn aanwezig, nu is het 
nog kwestie van ze – rekening houdend 
met de politieke limieten – werkbaar-
der te maken. een aantal van die poli-
tieke variabelen hebben we hier in onze 
samenlevingen niet onder controle, maar 
een aantal wel. Vooral dan de politieke 
variabelen op het thuisfront. daar is flink 
wat werk aan de winkel. Parlementen 
en de publieke opinie moeten dringend 
een ‘update’ krijgen van de moeilijke, 
complexe aard van het nieuwe hulpden-
ken. de debatten over ontwikkelings-
samenwerking moeten dringend uit de 
sfeer van zichtbare en snelle resultaten 
gehaald worden, en de politieke dimen-
sie van ontwikkeling moet meer ruimte 
krijgen in een evenwichtig maatschappe-
lijk debat. donoragentschappen moeten 
zich op hun beurt bewuster worden van 
de aard van hun nieuwe rol en de insti-
tutionele implicaties voor het thuisfront. 
dit zal allemaal tijd in beslag nemen 
en dus is enig geduld wel aan te raden. 
anderzijds mag dit geduld niet gelijk-
staan aan apathie of een te lakse hou-
ding. alle actoren in de ontwikkelings-
samenwerking (ook NGo’s) moeten alert 
zijn, kort op de bal spelen en in de mate 
van het mogelijke al deze processen op 
een kritische manier monitoren en eva-
lueren. er is dus werk aan de winkel voor 
alle betrokken actoren!
 =

  samen met robrecht renard schreef Nadia 

Molenaers het boek Ontwikkelingshulp faalt, 

is participatie het redmiddel? waarin de 

nieuwe hulpbenadering uitvoerig beschreven 

en kritisch geanalyseerd wordt. Het boek is 

uitgegeven door acco, leuven 2007.

 Meer over de Verklaring van Parijs op: 

 www.oecd.org/ 

 en op www.mibuza.nl 

 (onder het thema armoedebestrijding)
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Major Adolph Dalaney (1940)

werkt bij de verkeerspolitie in het hoofdkwartier van de 
Liberiaanse nationale politie in de hoofdstad Monrovia.
Maandsalaris: krap 1000 Liberiaanse dollar (17 euro). 
Gedupeerden bij een verkeersongeluk willen wel eens wat extra’s 
betalen als de afdeling van Dalaney snel in hun voordeel een 
rapport opmaakt voor de rechter. 

liberia-04/2006 [mon., ad (b. 1940)]

Jan Banning fotografeerde in acht landen ambtenaren achter 
hun bureau, gefascineerd door de onbewogen manier waarop zij 

over de hele wereld de bestuurlijke molens draaiende houden. 

In 2006 bezocht hij Liberia, waar Ellen Johnson-Sirleaf 
zojuist was verkozen als de eerste gekozen presidente na de 

burgeroorlog. Hoe zijn ambtenaren de burgeroorlog en de 
overgangsperiode daarna doorgekomen, vroeg Banning zich af. 

Bureaucratics, Ef & Ef In Boeken, 2008
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Josephine George-Francis (1963)

is gouverneur van de provincie Montserrado, gevestigd in Bentol 
City (6000 inwoners). Haar kantoor heeft ze zelf ingericht op 
eigen kosten.
Maandsalaris:  2000 Liberiaanse dollar (33 euro), veel minder dan 
haar inkomen als zakenvrouw.

liberia-34/2006 [mon., jgf (b. 1963)]
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Alfred Q. Solopaw (1946)
  
is medewerker van de afdeling Archieven en Identificatie van het 
hoofdbureau van de Liberiaanse Nationale Politie. Aan het begin 
van de burgeroorlog vluchtte Solopaw naar Ivoorkust, omdat zijn 
gezin met vier kinderen zich niet langer veilig voelde in Liberia.
Maandsalaris: 990 Liberiaanse dollar (16,50 euro).
 
liberia-03/2006 [mon., aqs (b. 1946)]
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martijn dadema
oud-internationaal secretaris GroenLinks, 

woont en werkt in Nairobi, Kenia

Progressieve politici moeten 
de aanval kiezen in het debat 
over ontwikkelingssamenwer-
king en daarbij uitgaan van de 
samenhang tussen mondiale 
problemen. Echte internationale 
samenwerking houdt niet op bij 
de grenzen van ontwikkelings-
samenwerking.

President Barack Obama opent zijn 
presidentschap met de opmerking dat de 
wereld is veranderd, dat wij moeten veran-
deren, en dat hij echte aandacht gaat geven 
aan internationale samenwerking. Een 
Amerikaanse president die hiermee aansluit 
bij het internationale debat over de toe-
komst van onze planeet en haar inwoners. 
Een debat waarin de mondiale uitdagingen 
en oplossingen centraal staan, waar de rela-
ties tussen de financiële crisis, voedselcri-
sis, klimaat- en milieucrisis, watercrises en 
tot voor kort de energiecrisis in samenhang 
worden bezien met armoede, instabiliteit en 
onveiligheid en gebrek aan menselijke waar-
digheid. Een geïntegreerd debat, met con-
crete acties en leiderschap. De uitdagingen 
zijn enorm.

En wat gebeurt er in Nederland? We lopen 
allemaal weg met deze nieuwe president en 
zijn aanstekelijk elan en ambitie, maar tege-
lijkertijd blijven we steggelen over allerlei 
triviale zaken van viskommen en paddo’s 
tot inbraken bij ministeries in een ver ver-
leden of onderzoeken naar oude oorlogen. 
Geen navolging van Obama en dus geen 
intensieve debatten over de toekomstige 
aanpak van mondiale problemen behalve 
de economie. De simpele discussie over 
ontwikkelingssamenwerking in de media 
in Nederland is exemplarisch voor deze 
armoede aan integrale visie en gevoel van 
urgentie. 
 De publieke opinie wordt gedomineerd 
door ronkende uitspraken van vooral con-
servatieven als “de hulp helpt niet” en dan 
“halvering OS-budget”. Aan de legitimiteit 
wordt weer eens getwijfeld, een terugkerend 
fenomeen. Opvallend dat dergelijke twijfel 
bijvoorbeeld nooit bestaat over ons infra-
structuurbeleid. Dat heeft gefaald volgens 
dezelfde redenering van rechts, want de files 

rijzen de pan uit. Maar nee, een noodwet, 
nieuw geld en extra wegen is het antwoord. 
Het debat over ontwikkelingssamenwerking 
moet dan ook geen welles-nietes- spelletje 
worden over legitimiteit. Progressieve deel-
nemers in de discussie moeten juist de aan-
val kiezen en een proactief debat voeren dat 
veel ambitieuzer is dan de huidige ontwikke-
lingssamenwerking, en zich richten op vol-
waardige internationale samenwerking. Een 
internationale samenwerking die erkent dat 
veel mondiale problemen onderling nauw 
verbonden zijn, veelvuldig een voedingsbo-
dem kennen in armoede en slecht bestuur, 
en alleen in samenhang kunnen worden 
opgelost. 

Heilige huisjes
De vermindering van armoede en ontwik-
kelingssamenwerking blijven in een derge-
lijk debat erg belangrijk, want een oplos-
sing voor armoede is vaak ook een oplossing 
voor andere problemen. De huidige ont-
wikkelingssamenwerking is alleen wel toe 
aan een frisse wind en reflectie. We moeten 
enkele fundamentele aspecten weer eens 
onder de loep nemen, zoals ook gepro-
beerd door het Wetenschappelijk Bureau 
van GroenLinks met het pamflet De falende 
staat van ontwikkelingssamenwerking. Over de 
achterliggende oorzaken van armoede, de 
redenen voor verschillen in succes tussen 
continenten, de rol van religie en cultuur, 
het effect van echte zeggenschap bij ont-
wikkelingslanden, de macht van opkomende 
landen als China en instrumenten van ont-
wikkelingssamenwerking is zoveel meer te 
zeggen en om te zetten in beleid. 
 De discussie moet open zijn en linkse hei-
lige huisjes moeten niet worden gespaard. 
Het eeuwige geloof in projecten en het 
ongeloof in begrotingssteun is aan verande-
ring toe, want overheden moeten juist een 
kans krijgen om hun eigen middelen te plan-
nen en te beheren. De idealisatie van maat-
schappelijke organisaties en het wantrou-
wen jegens de overheid, zowel hier als daar, 
is aan herziening toe, want beide zijn echt 
noodzakelijk voor een dynamische samenle-
ving. De overtuiging dat het Westen en zijn 
instituties de oorzaak zijn van alle armoede, 
en ontwikkelingslanden slechts een slacht-
offer, heeft zelfs perverse gevolgen voor 
beleid gehad, zoals de kwijtschelding van 
miljarden aan schulden van ontwikkelings-
landen, zelfs van corrupte landen als Nigeria 
(20 miljard euro). Het ontwikkelingsbeleid 
en de uitgave van 5 miljard euro moet beter, 

effectiever en relevanter worden om mondi-
ale problemen echt op te lossen. 
 Dit debat moet echter niet blijven hangen 
in een discussie over betere ontwikkelings-
samenwerking, want met onze jaarlijkse 5 
miljard en de internationale 100 miljard wor-
den de mondiale armoede en andere mon-
diale problemen niet opgelost. Daarvoor 
is veel meer nodig. Echte internationale 
samenwerking houdt namelijk niet op bij de 
grenzen van ontwikkelingssamenwerking. 
Het gaat over het gehele overheidsbeleid, 
de private sector en maatschappelijke orga-
nisaties. De afgelopen decennia is dit helaas 
onvoldoende gebeurd. De Nederlandse soli-
dariteit en morele verontwaardiging over 
mondiale armoede en andere problemen 
werden geparkeerd bij een aparte minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking met een 
beschermd budget. Dit werd aangevuld met 
kleine initiatieven buiten ontwikkelings-
samenwerking om mondiale problemen 
op te lossen, zoals een beetje inzet voor de 
armste landen in de WTO, een handvol poli-
tieagenten en enkele tientallen mariniers 
naar Afrika, veel grote woorden maar weinig 
nieuw geld rondom de klimaatproblematiek, 
stevige kritiek op mensenrechtenschenders 
uit kleine landen en andere beperkte pogin-
gen. 

Verlicht eigenbelang
Het moet veel ambitieuzer met veel meer 
visie, vanuit de hele overheid en het liefst 
gedragen door Europa. Dan heeft een geïn-
tegreerde aanpak van mondiale proble-
men een echte kans van slagen. Zo’n aan-
pak moeten we niet alleen doen voor arme 
mensen in ontwikkelingslanden, maar ook 
gewoon voor onszelf. Wij hebben direct 
baat bij een stabiel klimaat, minder boe-
venstaten die drugs, mensensmokkelaars 
en terroristen voortbrengen of internatio-
nale afspraken die de globalisering regule-
ren. Verlicht eigenbelang is en blijft daarom 
cruciaal om voldoende draagvlak te krijgen 
voor ambitieuze internationale samenwer-
king en meer te kunnen doen dan een minis-
ter voor Ontwikkelingssamenwerking en zijn 
budget. 
 Ministeries, bedrijven en andere orga-
nisaties moeten prioriteit geven aan deze 
doelstelling, vrijwillig of gedwongen. De 
internationale agenda moet de nationale 
agenda gaan domineren, en niet met woor-
den, zoals nu te vaak het geval is, maar met 
inzet van mankracht en geld. Internationaal 
beleid moet gaan gelden als topprioriteit 

de luiken open!
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en niet als leuk exotisch extraatje. Dat geldt 
trouwens ook voor Kamerleden die veel te 
veel nationaal zijn georiënteerd. 
De verandering van zo’n visie zal vooral een 
mentaliteitsverandering moeten beteke-
nen bij Economische Zaken en Landbouw. 
Zij moeten veel meer pro-ontwikkelingslan-
den worden en minder strikt opkomen voor 
Nederlandse sectoren. Een pro-armoede 
standpunt in WTO en bij landbouwhervor-
mingen in de EU is een eerste stap voor de 
aanpak van mondiale armoede. Het tegen-
gaan van overbevissing via stopzetting van 
slechte visserijverdragen met ontwikkelings-
landen moet hoger op de agenda. Harder 
optreden tegen fout hout en meer bescher-
ming van internationale biodiversiteit en 
tropisch regenwoud is essentieel in verband 
met klimaatverandering. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen in alle facetten 
moet eens echt serieus worden genomen 
binnen de burelen van Economische Zaken. 
 Justitie heeft ook een belangrijke bij-
drage te leveren door Nederlandse onder-
nemingen die zich schuldig maken aan 
corruptie in OS-landen te vervolgen, onder-
steuning te bieden aan landen als men ver-
moedt dat zwart en corrupt geld is doorge-
sluisd naar Nederlandse banken of bedrijven 
en door oorlogsmisdadigers vaker te ver-
volgen. Diplomatie moet veel meer ingezet 
worden voor alle mondiale problemen in 
plaats van vrede en veiligheid en de relaties 
met de VS. De financiële stimuleringspak-
ketten van Financiën moeten aansluiten 
bij een mondiale Green New Deal. En de 
Nederlandse nationale en internationale 
inzet tegen klimaatverandering zouden zo 
ambitieus moeten zijn dat het een wenkend 
perspectief vormt voor anderen. Het zijn 
slechts enkele voorbeelden van een ambiti-
euze internationale samenwerking die ook 
prima zijn te vinden bij de andere ministe-
ries en zelfs provincies of gemeentes. 
 En ook hier moeten enkele progressieve 
heilige huisjes eraan. Internationale samen-
werking gericht op bestrijding van mondi-
ale armoede en andere problemen kan niet 
zonder een goed functionerend leger, poli-
tiemacht en civiele ondersteuning. Veel van 
de landen aan de onderkant van de ladder 
van welvaart zitten in conflict, komen er net 
uit of dreigen terug te vallen. Deze landen 
verdienen stabiliteit en dat kan ons leger 
helpen brengen. Het zal dan veel minder 
gericht moeten zijn op de bescherming van 
onze landgrenzen, en veel meer op inzet in 
landen als Afghanistan, maar ook in Congo 

en Somalië en bij nieuwe 
conflicten in West-Afrika 
of Azië. Deze keuze zal 
natuurlijk gevolgen heb-
ben voor het materi-
eel, type personeel en 
training, en het grotere 
aantal risicovolle mis-
sies zal mogelijk gepaard 
gaan met meer verlies 
van levens. En ja, dat zou 
allemaal best eens meer 
geld kunnen kosten dan 
de huidige 7 miljard. De 
schotten tussen Defensie 
en Buitenlandse Zaken 
moeten ook worden 
opgeheven. De politie 
valt ook gewoon onder 
Binnenlandse Zaken en 
zo zouden onze militairen 
moeten vallen onder Buitenlandse Zaken.
 Institutioneel en financieel is ook veran-
dering nodig, want de huidige opzet is te 
gedateerd voor de toekomst. De minister 
van Buitenlandse Zaken moet worden omge-
vormd tot een minister van Internationale 
Samenwerking met zeggenschap over de 
belangrijkste onderdelen van internatio-
nale samenwerking. Deze minister wordt 
ondersteund door een staatssecretaris voor 
Ontwikkelingssamenwerking (voorheen 
minister), een staatssecretaris voor Defensie 
(nieuwe functie) en een staatssecreta-
ris voor Internationale Handel (voorheen 
Economische Zaken). In een dergelijke opzet 
moet ook veel creatiever worden nagedacht 
over financiering en dus ook ontschot-
ting tussen ontwikkelingssamenwerking 
en de rest van het beleid voor internatio-
nale samenwerking. We moeten afstappen 
van het symbool van onze solidariteit, de 
OS-norm van 0,8% BNP. Het onderscheid 
tussen officiële ontwikkelingssamenwer-
king en andere uitgaven is vaak moeilijk aan 
te brengen en eigenlijk niet zo relevant om 
problemen aan te pakken om een duurzame 
en stabiele wereld te realiseren. De inzet van 
militairen in Congo valt officiëel niet onder 
ontwikkelingssamenwerking, maar begro-
tingssteun en politieagenten wel. Beide 
zijn essentieel. De technologische onder-
steuning van China is wel officiële ontwik-
kelingshulp, maar vloeit voort uit ons eigen 
belang rondom het klimaat. Deze schotten 
passen niet langer bij een ambitieuze inter-
nationale samenwerking, weg ermee. 

Progressief Nederland moet de aanval kie-
zen in het debat over ontwikkelingssamen-
werking. Met een open vizier, breder en die-
per dan voorheen en niet alleen gebaseerd 
op solidariteit en morele verontwaardiging, 
maar ook vanuit een verlicht eigenbelang. 
Essentieel is dat alle onderdelen van de 
overheid, de private sector, vakbonden, 
milieuorganisaties, kerkelijke instanties 
en vele andere maatschappelijke partners 
moeten volgen. Zodat de discussie niet 
alleen tussen de eeuwige insiders gevoerd 
wordt, maar zeer breed. Gooi de luiken open 
en ga op zoek naar een echt geïntegreerd 
beleid voor internationale samenwerking. 
 =

de luiken open!

Soedan, 2003. foto: Sven Torfinn
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Eeuw van Azië
In de Angelsaksische wereld is 
de Singaporees Kishore Mahbu-
bani al een jaar of tien bekend 
van de opiniepagina’s. Zijn 
provocatieve stellingname begin 
jaren negentig viel op: ‘Aziati-
sche waarden’ zouden maken dat 
het Westerse concept van demo-
cratie niet zonder meer overge-
heveld zou kunnen worden naar 
Aziatische landen. Mahbubani 
spreekt voor een topdiplomaat 
weinig diplomatieke taal. Zijn 
streven is de wereld te ver-
klaren vanuit een niet-Westers 
perspectief. Met een knipoog 
naar Fukuyama geeft Mahbu-
bani vervolgens aan hoe door 
de economische opkomst van 
Azië een eind gaat komen aan de 
Westerse culturele en politieke 
overheersing. Mahbubani wijst 
op een paradox: de mislukte po-
gingen van het Westen om demo-
cratie te exporteren naar andere 
landen, heeft wel degelijk geleid 
tot ‘democratisering van de 
menselijke geest’. Volgens Mah-
bubani zijn steeds meer burgers 
in Azië doordrongen geraakt van 
de overtuiging dat zij het lot in 
eigen handen moeten nemen en 
zichzelf uit de armoede moeten 
werken. Mahbubani stelt dat het 
Westen zich hierover zou moeten 
verheugen, ondanks de onvol-
maakte verkiezingspraktijken. 
Maar Mahbubani wijst ook op de 
selectieve promotie van demo-
cratie. Het Westen aarzelt om 
verdere democratisering van de 
menselijke geest toe te juichen, 
want dan zal een onvermijde-
lijke ‘dag van afrekening met het 
Westen volgen.’ Mahbubani stelt 
de Westerse lezer even later wel 
gerust: Azië wil het Westen na-
volgen, niet overheersen. Kortom, 
een provocatief boek van een 
intrigerende denker. 
 A.S.

K. Mahbubani, De eeuw van 
Azië. Een onafwendbare mondi-
ale machtsverschuiving, Nieuw 
 Amsterdam Uitgevers, 2008.

Het einde van 
de armoede
Geen wonder dat het boek The 
End of Poverty na zijn verschij-
nen meteen in het Nederlands 
is vertaald. Sachs oefent grote 
invloed op het ontwikkelingsde-
bat met zijn stelling dat armoede 
uitgeroeid kan worden. Hij kreeg 
bijnamen als ‘de economische 
shock-therapeut’, de ‘superad-
viseur’, en ‘Dr. Development’. De 
Amerikaanse econoom Sachs 
is momenteel hoogleraar en 
directeur van het Earth Institute 
bij de Universiteit van Colombia 
in New York. Hij is ook speciaal 
adviseur van de Secretaris-
generaal van de Verenigde 
Naties. Sachs toont in zijn werk 
de correlatie aan tussen diverse 
factoren die van invloed zijn op 
armoede en honger, zoals die 
tussen gezondheid en ontwikke-
ling en tussen schuld en armoede 
enerzijds en de snelle financi-
eel-economische globalisering 
anderzijds. 
 E.M.

J. Sachs, Het einde van de ar-
moede. Hoe we dit doel binnen 
twintig jaar kunnen bereiken, 
Rotterdam, Lemniscaat 2005.

lezen&kijkenverder



Wit over zwart
Eeuwenlang was de beeld-
vorming over zwarten en Afri-
kanen vooral negatief. Pas sinds 
de dekolonisatie zijn er posi-
tieve beelden van onafhankelijke 
leiders bijgekomen, zoals van 
Martin Luther King en Nelson 
Mandela. Allison Blakely volgt 
in zijn standaardwerk Blacks in 
the Dutch World de ontwikke-
ling van de beeldvorming over 
zwarten in de moderne tijd in 
Nederland en zijn kolonieën. Een 
prachtige verzameling van ste-
reotiepe beelden uit de reclame, 
de wetenschap en de literatuur 
van na de Tweede Wereldoorlog 
biedt Nederveen Pieterse. Wie 
deze boeken heeft bekeken en 
gelezen zal overal om zich heen 
in zowel taal als beeld deze witte 
beeldvorming over zwarten en 
Afrikanen terugzien. Andere 
beelden zijn er intussen ook, 
zoals bijvoorbeeld te zien is op 
de tentoonstelling Rebelle (zie 
hiernaast).
 E.M.

J. Nederveen Pieterse, Wit over 
zwart: beelden van Afrika en de 
zwarte in de westerse populaire 
cultuur, Amsterdam 1990.
A. Blakely, Blacks in the Dutch 
world. The Evolution of Racial 
Imagery in a Modern Society, 
Bloomington and Indianapolis 
1993.

Rebelle
Op de tentoonstelling ‘Rebelle. 
kunst en feminisme 1969-2009’ 
is ook het nodige werk van Afri-
kaanse kunstenaressen te zien, 
namelijk van Ghada Amer, Dineo 
Seshee Bopape, Marlene Dumas, 
Zanele Muholi, Wangechi Mutu, 
Ingrid Mwangi, Tracey Rose, 
Rehab el Sadek, Berni Searle 
en Nil Yalter. Naast het thema 
‘gender’ stellen zij in hun werk 
ook racisme, kolonialisme en 
kleur aan de orde. De Keniaanse 
Wangechi Mutu gebruikt bijvoor-
beeld als ondergrond voor haar 
collages medische tekeningen 
uit de Victoriaanse tijd. Hiermee 
verwijst zij naar de negentiende-
eeuwse medische wetenschap 
die claimde objectief en onpar-
tijdig te zijn terwijl zij tijdens het 
kolonialisme juist zorgde voor 
het legitimeren van rassenver-
schillen. Berni Searle uit Zuid-
Afrika gebruikt in de fotoserie 
‘Colour Me’ (1999) specerijen 
om haar huid te bedekken. De 
specerijenhandel, die een van 
de aanleidingen vormde voor de 
koloniale veroveringen, wordt in 
een ander voetlicht gezet. Pluri-
forme en multiculturele identiteit 
vormt een belangrijk thema voor 
de Keniase Ingrid Mwangi en de 
Zuid-Afrikaanse Dineo Seshee 
Bopape. Bopape ensceneert in 
haar installaties en fotowerken 
de obsessies rondom het ‘ik’ en 
‘de ander’ in de hedendaagse 
multiculturele samenleving. 
 E.M.

Tentoonstelling Rebelle 
in het museum voor moderne 
kunst in Arnhem 
30 mei t/m 23  augustus 2009

Bridging the Gap
Kun je een verschil maken in een 
wereld die niet de jouwe is? Dat 
is de grote vraag op het DocBlog 
Bridging the Gap (Holland Doc/
HUMAN). Betrokken, hoogop-
geleide twintigers wisselen in 
deze community ervaringen uit 
over hoe zij een steentje bijdra-
gen aan een betere wereld. Een 
Nederlandse ontwikkelingswerk-
ster in Mexico vraagt zich af hoe 
kleine maïsboeren zich beter 
kunnen organiseren. Maar haar 
grootste dilemma is: kan ik hen 
vanuit mijn Westerse achter-
grond wel helpen?

De beleidsmakers van de toe-
komst zijn op Bridging the Gap 
aan het woord over nieuwe mo-
gelijkheden voor ontwikkelings-
samenwerking. Uit de verhalen 
blijkt dat twintigers in ontwikke-
lingssamenwerking zich constant 
afvragen hoever hun vermogen 
reikt. Op Bridging the Gap vind 
je bovendien een unieke case 
study: de documentaire ‘Brid-
ging the Gap’ van Corinne van 
Egeraat. Van Egeraat volgt in 
‘Bridging the Gap’ de avonturen 
van de 26-jarige Nederlander 
Daniel Knoop die vol ambities 
naar Afrika vertrekt om zich in 
te zetten voor duurzame armoe-
debestrijding. Maar zijn eigen 
normen en waarden, ook op het 
gebied van seksualiteit, blijken 
daar niet altijd gemakkelijk te 
handhaven.

Dit jaar verschijnt ‘Bridging the 
Gap’ in de bioscoop, op televisie 
en op DVD.
 F.T.

80 min, IJswater Films/HUMAN/
Hollanddoc 
www.bridgingthegapdoc.nl.

Meer Afrika
In Nederland is het erg moeilijk 
goede boeken over en vooral uit 
Afrika te krijgen. In de boekhan-
dels zijn ze nauwelijks te krijgen. 
Je kunt nog het best terecht 
bij het Afrika studiecentrum in 
Leiden, die een grote bibliotheek 
heeft en zelf ook wel eens, vooral 
academische, uitgaven verzorgt 
over onder andere ontwikkeling 
en armoede. Maar verder moet 
je het toch vooral in het buiten-
land zoeken. Op de website 
van het Engelse Zedbooks, een 
uitgeverij die een stem wil geven 
aan ideeën die in de mainstream 
ontbreken, zijn boeken te vinden 
van auteurs over de hele wereld 
op het gebied van ondermeer 
politiek, economie en ontwikke-
ling en ze hebben een afdeling 
Afrikastudies. In Engeland heb je 
dan ook nog James Currey, die is 
gespecialiseerd in academische 
boeken over Afrika.

Een goede plek om boeken uit en 
over Afrika te bestellen is de in 
België gevestigde internetboek-
handel Black Label. De boeken 
van bovenstaande uitgevers 
zijn er te bestellen, maar Black 
Label is vooral gespecialiseerd in 
culturele boeken. Je vind er een 
grote collectie literatuur. Het 
werk van alle grote Afrikaanse 
schrijvers is er verkrijgbaar in 
het Engels, Frans of Nederlands. 
De nieuwe roman van Chinua 
Achebe, een serie zakgidsjes 
voor toeristen en zakenlieden 
over de cultuur van verschil-
lende Afrikaanse landen en een 
boek over de orale traditie in de 
Afrikaanse letterkunde behoren 
bijvoorbeeld tot de nieuwste 
uitgaven van Black Label. 
 E.M.
 
www.blacklabel.be; 
www.zedbooks.co.uk; 
www.ascleiden.nl; 
www.jamescurrey.co.uk

lezen&kijken

 Foto Philippe Velez McIntyre



 Madeliefjes in Namakwaland

Waarom luisteren we nog

naar de antwoorden van de madeliefjes

op de wind op de zon

wat is er geworden van de koekoeksroep

 Achter het gesloten voorhoofd

 waar wie weet nog een takje zweeft

 van een verdronken lente

 Achter mijn gesneuvelde woord

 Achter ons verdeelde huis

 Achter het tegen zichzelf gesloten hart

 Achter prikkeldraad, kampen, townships

 Achter de stilte waarin onbekende talen

 tuimelen als klokken bij een begrafenis

 Achter ons verscheurde land

zit de groene bidsprinkhaan van het veld

en wij horen nog verdwaasd

klein blauw Namakwalandmadeliefje

iets antwoorden, iets geloven, iets weten.

 Uit het Afrikaans 

 vertaald door Gerrit Komrij

 Foto Philippe Velez McIntyre

 Ingrid Jonker



zom
er @ººª

ko
rs

 v
a

n
 b

en
n

ek
o

m

be
rn

ic
e 

si
ew

e

ph
il

ip
pe

 m
c

in
ty

re

Noord op de Helliπ∆



de Helliπ∆
  �           €, � kwartaalblad voor linkse politiek

ko
rs

 v
a

n
 b

en
n

ek
o

m
be

rn
ic

e 
si

ew
e

ph
il

ip
pe

 m
c

in
ty

re



3

de H
elliπ∆

zom
er @ººª

c
o

lo
f

o
n

 

d
e H

elliπ∆ is een links tijdschrift 

over politiek en cultuur.

jaargang  · nr  · zom
er 




Verschijnt vierm
aal per jaar. 

losse num
m

ers: € ,

Jaarabonnem
ent: € ,

Jongerenabonnem
ent (t/m

 ): € ,

G
ironum

m
er: 

, 

t.n.v. tijdschrift de H
elliπ∆. 

n
iet voor 1 januari opgezegde 

abonnem
enten w

orden auto m
atisch 

voor één jaar verlengd.

 
- 




  Erica M
eijers


n

atasja van den Berg

M
arijntje D

enters

M
arius Ernsting

A
ysel Sabahoğlu

farid Tabarki

n
oortje Thijssen

o
lav Velthuis

stagiair: M
artin Buunk


  Tim

 M
anders




    M
ark Schalken

(m
ark@

de-ruim
te-ontw

erpers.nl)

  D
rukkerij Raddraaier

  
 %

 recycled        2
  Stichting W

etenschappelijk 

Bureau G
roenlinks



Postbus 





  U

trecht 

tel 
    

dehelling@
gm

ail.com

w
w

w
.dehelling.net


  ‘H

ellend V
lak’ w

erd w
ederom

 

verzorgd door Jack van M
ildert 

nam
ens Bureau G

roei D
oor Stilstand

(sap@
w

orldm
ail.nl)

de Helliπ∆
  �           €, � kwartaalblad voor linkse politiek

   :    

Greep op de openbare ruimte  6

Rondetafelgespek: Leon Deben, Jeroen Saris en Floor van Dusseldorp – Sylvester Hoogmoed & Erica Meijers

Amsterdam Noord 
12

Spiegel van ruimtelijk denken — Marius Ernsting

Het blauwe plein en daarachter 14

Denk groot en droom! — Jan Donkers 

“Renaissance” 18

Marcel van Wees over burgerinitiatieven en bureaucratie — Sylvester Hoogmoed

Yuppen naast de Van der Pekbuurt 22

 Maakbaarheid van de stad — Floor Lysen en Joachim Sullivan

: van scheepswerf naar vrijplaats 26

Een vrij voorstel — Klaar van der lippe en Bart Stuart

De groene oever  
28

Plannen langs het IJ  — Jeroen Kleijne

De Unie slaat terug 32

Een reactie op het populisme — Joost Lagendijk

De GGZ doorgelicht 36

Analyse van een sector — Bert Vendrik

Voorbij de linkse biecht 40

Bij een boek van Herman Meijer — Willem Schinkel

Amerikaanse kunst in crisis 
44

Gevolgen van de kredietcrisis — Nando Schellen

         

Kors van Bennekom: 50 jaar fotograferen in Amsterdam Noord  10

Jack van Mildert: Droombegeleider van de Groene Jonker  46

      

Menno Hurenkamp vanuit Moskou 21      Verder lezen en kijken 30      Marijntje Denters: mediacommentaar 31      WB-Berichten 34



4

de H
elliπ∆

zom
er @ººª

De inrichting van de openbare ruimte is jarenlang geen issue 

geweest in politiek Den haag. na zeven jaar stilte heeft de 

-raad bij wijze van wake-up call op 5 juni een rapport 

aangeboden aan Jacqueline cramer, minister van . De 

openbare ruimte moet weer een onderdeel worden van het 

beleid, zo hoopt de raad. Dat is geen overbodige luxe, want 

uit een onderzoek van de Volkskrant bleek al eerder dat 

de openbare ruimte op nummer 1 staat als het gaat om de 

grootste ergernissen in het land. 

De helling besteedt in dit zomernummer aandacht aan 

allerlei aspecten van de inrichting van de openbare 

ruimte. en omdat het een onderwerp is waarover je 

moeilijk in het algemeen kunt praten, hebben we een casus 

uitgekozen: amsterdam noord. Dit grootste, maar altijd 

stiefmoederlijk behandelde stadsdeel van de hoofdstad 

heeft in de loop van haar geschiedenis vele concepten 

van stedenbouw en ruimtelijke ordening over zich heen 

gekregen. tegenwoordig is het een uiterst divers stadsdeel, 

met net zoveel inwoners als een grote provinciestad: 88.000. 

sommige delen zijn tot vogelaarwijken bestempeld, maar 

aan de randen van noord wonen ook ministers in prachtige 

villa’s. het stadsdeel staat bekend om zijn groen en zijn 

ruimte en dat zou ook de reden zijn dat – hoewel niemand 

er wil wonen – wie er woont er nooit meer weg wil. en 

tegenwoordig schieten de trendy café s langs het iJ als 

paddestoelen uit de grond, is er een cultureel debatcentrum 

in oprichting en verwacht men de komst van het filmmuseum 

naar de noordkant van het iJ. kunstenaars, architecten en 

cultuurminnaars vestigen zich er omdat er van alles gebeurt 

en nog van alles ontwikkeld kan worden. kortom: noord is 

volop in beweging. 

in deze helling bekijken we van dichtbij hoe dit proces 

verloopt, waarbij themá s aan de orde komen als 

de verhouding tussen publieke en private ruimte, de 

betrokkenheid van bewoners bij de herinrichting van pleinen 

en straten en de rol van het (grote) geld en de politiek. 

De wensen in de openbare ruimte zijn legio en staan vaak 

op gespannen voet met elkaar: aan de ene kant wil men 

meer overzicht en sturing, aan de andere kant zijn er 

dermate veel partijen betrokken bij de inrichting van straat 

en wijk dat de simpelste projecten nogal eens verzanden. 

veiligheid en eenvoudig onderhoud staan hoog op de 

agenda van de gemeente, maar dat gaat nogal eens ten 

koste van de esthetiek en bewonersvriendelijkheid van een 

buurt. en hoe kan voorkomen worden dat de openbare 

ruimte steeds meer wordt bepaald door de partijen met geld, 

waardoor er diepe sociale tegenstellingen ontstaan tussen 

arme en lelijke buurten en rijke en geheel gestylde wijken? 

met deze helling willen we de wake-up call van de -

raad van harte ondersteunen: er is alle reden de inrichting 

van de openbare ruimte hoog op de politieke agenda te 

plaatsen en het niet langer als een restpost te verwaarlozen. 

erica meijers

in le iD ing:  De  openbare  ru imte
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Werk aan de noordzuidlijn: de halte Sixhaven, direct aan het IJ in noord (inmiddels geschrapt). foto: Philippe McIntyre
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greep op de openbare ruimte 
sylvester hoogmoed & erica meijers

Voor we inzoomen op 
Amsterdam-Noord 
moeten eerst een aantal 
algemene vragen over 
openbare ruimte wor-
den beantwoord: waar 
hebben we het over 
en welke kwesties spe-
len er op dit moment? 
Een ronde tafelgesprek 
over de  stedelijke open-
bare ruimte met drie 
Amsterdamse ingewij-
den. 

Op een zonnige lentemid-
dag schuiven vier heren en een 
dame aan voor een gesprek over 
openbare ruimte. Ze zijn te gast 
op het kantoor van de Stad bv, van 
waaruit Jeroen Saris adviseert op 
het gebied van stedelijke ontwik-
keling. Van 1990 tot 1994 was hij 
wethouder ruimtelijke ordening 
voor GroenLinks in Amsterdam. 
 Stadssocioloog Leon Deben 
was tot eind 2007 verbonden aan 
de Universiteit van Amsterdam, 
maar ook nu nog volgt hij de 
ontwikkelingen in de openbare 
ruimte op de voet. Ook hij was 
politiek actief, namelijk als frac-
tievoorzitter van de PvdA in 
het Amsterdamse stadsdeel 
Centrum. Hoewel het aan deze 
ronde tafel niet speciaal over 
Amsterdam-Noord gaat, zullen 
de twee deelnemers uit dat stads-
deel het gesprek toch alvast wat 
in die richting trekken. Floor van 
Dusseldorp is beeldend kunste-
naar en houdt zich vooral bezig 
met kunst in de openbare ruimte. 
Gespreksleider Marius Ernsting 
woont al jaren naar tevredenheid 
in Noord en kent er Jan en alleman. 
Erica Meijers is er vooral voor de 
verslaglegging, maar kan het niet 
laten zich af en toe ook in het 
gesprek te mengen.

Ernsting steekt onmiddellijk van 
wal met de hamvraag: wat is open-
bare ruimte? 
 Deben: “Ik heb daar een heel 
pragmatische definitie voor: dat 
is die ruimte waar je kunt zitten, 
rondhangen, verblijven zo lang 
als je wilt. En je hoeft er niet voor 
te betalen. Het is een ruimte die 
geen particulier bezit is, waarop 
geen enkele groep het exclusieve 
recht heeft, of kan claimen. In de 
openbare ruimte kom je elkaar 
tegen, of je wilt of niet. Je hoeft 
aan niemand formeel toestem-
ming te vragen om de ruimte te 
betreden, als doorgangsruimte te 
gebruiken, als plek om te zitten, 
anderen te ontmoeten, zaken te 
doen of rond te kijken. Zo vaak je 
wilt, dag en nacht, zomer of winter, 
zwart of wit, man of vrouw, jong 
of oud. In de praktijk kunnen veel 
als openbaar aangeduide ruimtes 
beter semi-openbaar genoemd 

worden. Zoals een winkelcentrum, 
een park of een straat waar auto’s 
rijden. Zelfs de toegankelijkste 
ruimten zijn bijna altijd onder-
hevig aan beperkingen: doorgan-
gen moeten vrijgelaten worden, 
straathandel is verboden, er mag 
niet rondgehangen worden, enzo-
voort.”
Saris: “Zo helder als de defini-
tie is, zo onhelder is het begrip 
in de praktijk. Dat komt door 
het Nieuwe Bouwen, waar we 
in Nederland langdurig mee te 
maken hebben gehad. Die archi-
tecten creëerden zoveel ruimte 
rondom de private ruimte, dat je 
niet wist waar de publieke ruimte 
nou precies uit bestond. Was dit 
nou de straat, of ook het plant-
soen? Nu zie je veel privatisering 
daarvan, het wordt bijvoorbeeld 
parkeerruimte, of terras. Terwijl je 
het ook een prima publieke func-
tie zou kunnen geven.” 
 Deben: “Tussen de openbare 
en publieke ruimte heb je wat wij 
altijd ‘het parochiale domein’ noe-
men. Ik heb een paar jaar geleden 
met Lodewijk Brunt een artikel 
geschreven getiteld ‘De ijle zone’, 
dat is eigenlijk hetzelfde. Die zone 
is verdampt, inderdaad onder 
meer door het Nieuwe Bouwen, 
met al dat groen dat van niemand 
was, maar wel onderhoud vergde. 
Binnenplaatsen, collectieve tuinen, 
van wie zijn die? Je ziet dat daar 
conflicten ontstaan. Sommigen 
eigenen zich een stukje toe, zet-
ten er een hek omheen. Als de 
grenzen tussen publiek en privé 
onduidelijk zijn, dan krijg je een 
soort grijs gebied daartussen. 
Dat moet je heel goed inrichten, 
onderhouden en beheren, anders 
wordt daarover strijd gevoerd. Kijk 
naar de begrenzing van terrassen. 
Het heeft jaren geduurd voordat 
ze aangaven: tot hier het terras en 
niet verder. Vandaag zag ik dat je 
nu eindelijk wat makkelijker langs 
de terrassen in de Damstraat kunt 
lopen. Blijkbaar wordt daar nu 
beter gehandhaafd. Dan wordt er 
gezegd dat we aan het vertrutten 
zijn, maar als we dat niet doen, 
kun je er niet goed meer langslo-
pen of fietsen. Als je die trend van 
privatisering niet in de hand houdt, 
dan gaat het maar door – en dat 

geldt niet alleen voor de openbare 
ruimte.”

Beleid
Ernsting: “Jullie constateren dus 
een sluipende tendens tot privati-
sering. Als je kijkt naar het beleid 
met betrekking tot de openbare 
ruimte, wat is daarin veranderd?” 
 Deben: “Vroeger waren ste-
denbouw en architectuur geïnte-
greerd, zeker in Amsterdam. De 
architecten van de Amsterdamse 
School namen de openbare 
ruimte mee: bruggen, parken, 
alles. Dat is langzamerhand uit 
elkaar getrokken, vooral na de 
jaren zestig. Nu worden er land-
schapsarchitecten ingehuurd om 
de dozen die architecten neerzet-
ten in de openbare ruimte te inte-
greren. Openbare ruimte is toch 
een restpost. Men denkt opeens: 
o ja, we moeten ook nog wat aan 
die omgeving doen.” 
 Van Dusseldorp: “Een goed 
ontwerp combineert architectuur 
en de inrichting van de openbare 
ruimte. Dat zit hem vaak in een-
voudige dingen, die samenhang 
geven, zoals kleuren. En één boom 
op de juiste plek kan wonderen 
doen.” 
 Saris: “Maar hoe ver moet je 
gaan in het aanbrengen van die 
eenheid tussen stedenbouw en 
architectuur? De Amsterdamse 
binnenstad heeft wel structuur, 
maar het grachtenpatroon is in 
de loop van de tijd ingevuld door 
heel veel verschillende architec-
ten.” 
 Deben: “De meeste huizen zijn 
niet eens gebouwd door architec-
ten, maar door timmerlieden.” 
 Van Dusseldorp: “Dat waren 
wel vakmensen. Als je kijkt naar 
dat schilderij van Berckheyde met 
de Gouden Bocht, als je dan ziet 
hoe prachtig dat is, daar zit zo’n 
merkwaardig mooi ritme in.” 
 Deben: “Inderdaad, ritme en 
rijm. Al die ramen met verschil-
lende maten, die door hun verde-
ling toch een gevoel van eenheid 
geven.” 
 Ernsting: “Zijn we dat nou kwijt: 
die manier van bouwen?”
 Deben: “Nou nee... Maar als bij-
voorbeeld in Almere vijfhonderd 
woningen worden ontwikkeld 
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door een projectontwikkelaar en 
er moet ook een kleuterschool 
komen, dan zitten er al snel men-
sen met een advocaat bij de wet-
houder, want zo’n kleuterschool 
trekt maar vreemde mensen aan. 

‘En een speeltuin willen we hier 
ook niet!’ Vroeger had je een bijna 
stalinistische planning, alles werd 
tot de laatste boom geregeld. Nu 
is het naar de andere kant doorge-
schoten en moet je het als over-
heid bijna bevechten om ergens 
collectieve voorzieningen te krij-
gen. Zo rond 2000 kwam er een 
tendens naar privatisering in de 
bouw.”
 Meijers: “Als je bijvoorbeeld 
kijkt hoe het met de ontwikkeling 
van het Westerpark is gegaan: dat 
begon met veel publieke ruimte, 
voor kunstenaars enzovoorts. 
Om dat te bekostigen rukte de 
gemeente allerlei commerciële 
bedrijven aan. Vervolgens dreigt 
de balans dan door te slaan naar 
het private. Dat is in Amsterdam-
Noord nu ook aan de gang.”
 Saris: “Je vergist je wat betreft 
Noord, dat gebied bij de ndsm-
werf. Want eigenlijk kun je zeg-
gen dat die werf geprivatiseerd 
gebied was, dat juist in handen van 
de overheid is gekomen, waarna 
kunstenaars er hun gang mochten 
gaan.”
 Meijers: “Ja, maar nu is het voor 
een deel verkocht aan een woning-
bouwvereniging.” 
 Saris: “Daar is niets op tegen. 
Maar er is wel een compleet 
gebrek aan duidelijkheid over wat 
nou van wie is. En wie gaat bepa-
len wat de aard van de openbare 
ruimte is? Ga je de sferen scheiden, 
zeg je: ‘Hier is het commercieel 
gebied en daar voor de kunste-
naars’? Wat voor identiteit geef je 
aan die openbare ruimte?” 
 Deben: “Voor zo’n gebied moet 
je een supervisor hebben, die 
vanaf dat kanaal daar tot aan het 
laatste grote gebouw een totaal-
beeld maakt.”
 Van Dusseldorp: “In Barcelona 
waren na de dood van Franco 
enorme achterstanden in de ste-
denbouw. Daar had je toen de 
architect Oriol Bohigas, die stelde 
dat eerst de openbare ruimte 
verbeterd zou moeten worden. 

Daardoor zouden buurten meer 
waarde krijgen en dan was er 
geld om de architectuur beter te 
maken. Dat heeft geholpen!”
Deben: “Alle neuzen in dezelfde 
richting: politiek, architectuur et 
cetera. Zo’n elan bij alle partijen 
heb je alleen maar als er een 
momentum is. Dat zag je ook in 
Berlijn in de jaren negentig. Maar 
daarna zakt het weer in.” 
 Deben: “De mooiste openbare 
ruimte bestaat op plaatsen waar 
een autoritair regime is. Kijk naar 
Parijs, Wenen, Londen. In zijn 
boek ‘Cities as work of art’ laat 
Donald Olsen zien hoe in de 
negentiende eeuw de Ringstrasse, 
Kingstreet, en enkele van de 
Parijse boulevards uitstraalden: 
ons gaat het goed, wij zijn mach-
tig! Dan denk ik: wat zitten wij 
hier nou te prutsen? Bijvoorbeeld 
aan de Haarlemmerstraat, met die 
boogjes. Als je dat met elkaar ver-
gelijkt...”
 Ernsting: “Maar laat ik een heel 
ander voorbeeld noemen: naast 
de ndsm in Amsterdam-Noord 
heb je de Buiksloterham. Dat is 
een gebied waar nu bedrijven 
gevestigd zijn, waarvan som-
mige gaan stoppen. Voor dat 
gebied wordt bewust geen grand 
design gemaakt. Als een bedrijf 
stopt, dan wordt op dat moment 
bedacht welke bestemming dat 
stukje grond krijgt. Als dan een 
groep mensen klaarstaat om daar 
een woongroep van te maken, dan 
is dat in principe mogelijk. Volgens 
Leon kan dat dus helemaal niets 
worden, als ik hem zo beluister.” 
 Meijers: “Onder een autoritair 
regime heb je niet van die romme-
lige ruimte, dat terrain vague waar 
creativiteit ontstaat.” 
 Deben: “Dat hoort er ook bij. 
Maar mijn punt is dat de inrich-
tingkant zo vaak wordt vermalen 
door de halfzachte compromis-
sen die het resultaat zijn van alle 
inspraak.”

Grondexploitatie 
Meijers: “Welke rol speelt het 
geld? Dat oprukkende private, in 
hoeverre is dat het gevolg van de 
steeds duurdere grondexploita-
tie?” 
 Deben: “Openbare ruimte 

brengt niets op. Ja indirect, wan-
neer je toeristen kunt trekken. Al 
die Amerikanen en Japanners 
willen zich prettig voelen in de 
openbare stedelijke ruimte als ze 
daar lopen. Dus die moet goed 
ingericht zijn, een prettige ver-
blijfsruimte, met kwalitatief goed 
materiaal.”
 Ernsting: “Is geld daarbij een 
probleem?”
 Deben: “In Lelystad is het groen 
weer in erfpacht teruggegeven, 
omdat het niet meer te onderhou-
den is. Zo’n gigantisch probleem 
is het.” Later in het gesprek komt 
hij hierop terug: “Een manco is, 
dat de openbare ruimte niet in 
het structuurplan is opgenomen. 
Misschien wanneer het gebied 
wordt ingericht, of in het bestem-
mingsplan, maar daarna? Voor het 
onderhoud, bijhouden en aanpas-
sen zijn geen budgetten. De prijs 
voor een huis kun je berekenen, 
dat is heel simpel. Dat geldt niet 
voor de groenstrook.”
 Soms zijn investeerders bereid 
om geld te steken in de open-
bare ruimte, merkt Ernsting 
op. Hij noemt het voorbeeld 
van Overhoeks, een nieuw ont-
wikkeld gebied aan de IJ-oever 
in Amsterdam-Noord. Deben 
bevestigt dat dit gebeurt. En dan 
vooral als er water in de buurt 
is. “De Amerikaanse projectont-
wikkelaar Rouse heeft een keer 
geroepen: ‘Als er geen water is, 
moet je graven tot je het hebt.’ Er 
is een vereniging van Waterfront 
Cities. Amersfoort heeft ook een 
waterfront, aan de Eem. Zo heb-
ben ze dat gepromoot. Dat is toch 
dé manier waarop de openbare 
ruimte geld oplevert.”
 Maar voor (oeverloze) buiten-
wijken ligt het financieel allemaal 
een stuk moeilijker. Saris: “Kijk, we 
hebben het hier over vrij luxe plek-
ken, niet over wijken waarvan je 
denkt: allemachtig, wat een troep! 
Die vind je van hier tot de Oeral 
overal. Als daar mensen wonen 
met lage inkomens en weinig 
kansen op verbetering... Die com-
binatie is desastreus. Zeker als het 
ontwerp anoniem is, uniform en 
voor massamensen gemaakt. Als 
daar de samenhang wegvalt, dan 
krijg je een vicieuze cirkel.”

 Meijers: “Waar het geld kan 
generen wordt wel aandacht 
besteed aan de openbare ruimte, 
maar elders niet.”
 Deben: “Dat begint wel te ver-
anderen, omdat men aanvoelt dat 
de problemen alleen maar groter 
worden als men niets doet. De 
theorie van de broken windows: als 
je een gebroken ruit ergens niet 
vervangt zijn ze binnen de kortste 
tijd allemaal stuk. Als je wat beter 
omkijkt naar dat soort dingen, dan 
heb je veel minder problemen, 
hoef je minder de politie naar zo’n 
wijk te sturen. Je moet mensen 
het gevoel geven dat ze trots zijn 
op hun buurt. Dat besef is er wel.”

Sociale Samenhang
Ernsting: “Openbare ruimte kan 
een belangrijke rol spelen in het 
bevorderen van sociale samen-
hang. Maar ik zie nogal eens dat 
het er zo groot en zo anoniem 
is, dat het juist helemaal niets bij-
draagt aan het met elkaar betrok-
ken zijn. Is dat ook een kwestie 
van ontwerpen?”
 Saris: “Niet alleen, de bewoners 
kun je niet ontwerpen.”
 Van Dusseldorp: “Nee, maar het 
groen wel. In de Bijlmermeer was 
het tot voor kort allemaal zo groot, 
waren er zoveel hagen en heggen, 
dat men elkaar niet meer kon con-
troleren. 
 Saris: “Het Gulden Winkel-
plantsoen in Bos en Lommer was 
ook zo’n ruimte die veel te groot 
was. Aan de overkant was nog 
niet zoveel gebouwd, de A10 lag 
eraan. En de bevolking veranderde 
van samenstelling. Je zag die hele 
ruimte zienderogen achteruitgaan, 
in alle opzichten: vervuiling, ruzies 
op straat, ergernissen. Dat is opge-
knapt. De A10 is overbrugd, dat 
heeft een enorm effect gehad. De 
bevolking is niet minder alloch-
toon, zwart, arm en werkloos dan 
daarvoor, maar het functioneert 
daar nu heel anders. Daar heeft 
het ontwerp wel een grote rol in 
gespeeld. Maar dat zijn de rand-
voorwaarden, daarnaast heb je 
de sociale dimensie. Als er grote 
tegenstellingen en conflicten zijn, 
dan redt je het niet met architec-
tuur.”
 Meijers: “Er wordt wel gezegd 

greep op de openbare ruimte 
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dat de openbare ruimte steeds 
uniformer wordt, terwijl de bevol-
king in Nederland steeds diverser 
wordt. Hoe verhoudt zich dat tot 
elkaar?”
Deben: “In de Baarsjes hebben 
ze bij een school van die tentjes 
neergezet waar gevoetbald wordt. 
Waarbij jongens op kleine randjes 
kunnen zitten toekijken, tot einde-
lijk wordt gezegd: doe maar mee. 
Zo werkt dat, die sterke hiërarchie, 
weet je wel. Ze hebben daar ook 
van die hutjes waar de vrouwen 
zitten te kletsen. Dat is een klein 
voorbeeld, om aan te geven dat 
daarop wordt ingespeeld. Het is 
niet allemaal zaligmakend, maar 
uit dit soort dingen blijkt toch 
een gevoeligheid voor de sociale 
samenstelling.”
 Saris: “Of de openbare ruimte 
zelf nou steeds uniformer wordt, 
dat weet ik eigenlijk niet.”
 Meijers: “Ik denk dan aan win-
kelcentra enzo, die er in alle pro-
vinciesteden er hetzelfde uitzien. 
Stations die allemaal hetzelfde zijn 
vormgegeven.”
 Van Dusseldorp: “Maar als je 
kijkt wat er in Groningen gebeurt 
en in Leidsche Rijn, dan zie je 
grote verschillen in architectuur, in 
stedenbouw et cetera. Je kunt daar 
zeker niet spreken van gelijkvor-
migheid.”
 Saris: “Over winkelcentra 
gesproken, het type grote woon-
mall zoals in Alexanderpolder, is 
daar eigenlijk überhaupt wel open-
bare ruimte? Je wordt daarbin-
nen zoveel mogelijk door winkels 
heengeleid. Als je naar de metro 
wilt, dan moet je wel door de win-
kel heen. Zo’n woonmall is niet 
bedoeld om wie dan ook tegen te 
komen, die is alleen maar ingericht 
voor de omzet.” 
 Deben: “Station Bijlmermeer 
daarentegen is prachtig: groot, 
licht. Je voelt je er prettig.” 
 Saris: “Ja, dat is echt mooi.”
Deben: “Maar ruimtes als stations 
en winkelcentra zijn semi-open-
baar. Daar is controle, daar zijn 
camera’s enzo. Er wordt overal 
een hoop opgevuld, ingevuld. Dat 
vind ik ook een van de problemen 
in het centrum van Amsterdam, 
dat ze elke vierkante meter wil-

len opvullen. Terwijl ik denk: de 
stad is al zo vol, laat er een beetje 
lucht in.”
 Saris: “Al die stadstrandjes die 
er in de zomer zijn – niet alleen in 
Amsterdam, ook in Berlijn, Parijs, 
overal – die zijn heel leuk als ont-
moetingsplek gaan functioneren. 
Dat is geprivatiseerde restruimte 
die tijdelijk even in dat kader mag 
worden gebruikt. Heel aange-
naam.” 
 Deben: “Het Oosterdok hier in 
Amsterdam had dat al in 1913, ik 
heb een foto van zo’n strandje.”

Ontwerp
Van Dusseldorp brengt nog een 
ander punt ter tafel. “Men houdt 
zich vaak wel heel erg bezig met 
het technische en het ontwerp-
aspect, met name in Amsterdam-
Noord. Terwijl, je kunt 26 bomen 
plaatsen, maar één boom heeft 
soms dezelfde werking, als je 
het goed en mooi indeelt. Als je 
ervan uitgaat van dat de openbare 
ruimte bestaat uit vloer, uit wan-
den, daken en de inrichting, dus 
echt het totale beeld. Technische 
mensen hebben daar helemaal 
geen weet van. Die kijken alleen 
maar naar de kabels, naar de 
leidingen. Kan het water goed 
wegstromen? Wat belangrijk is, 
zonder twijfel. Maar Amsterdam-
Noord heeft eigenlijk helemaal 
geen ontwerpende stedenbouwer. 
De claim van de technische club 
op de grond is ongelofelijk sterk 
en wordt nog steeds sterker. De 
ondergrond zit tegenwoordig 
helemaal vol met kabels en leidin-
gen, waardoor bomen veel minder 
kans hebben dan vroeger. Er is een 
foto uit 1934 van een prachtige 
laan in Hillegom. Op een andere 

foto, uit 1954, is er al geen boom 
meer over. Door al die kabels en 
leidingen die de grond zijn inge-
gaan. Gelukkig zijn er nu techni-
sche mogelijkheden waardoor dat 
allemaal naast bomen kan liggen. 
Almere is als eerste gemeente in 
Nederland bezig met een systeem 
waarbij alle kabels en leidingen bij 
elkaar worden gelegd. Maar dat is 
nog niet zo eenvoudig.”
 Deben: “Amsterdam heeft hele-
maal geen kaart waarop je kunt 
zien waar de kabels liggen.”
 Van Dusseldorp: “Ook dat nog!”
Saris: “Er wordt al jaren gepro-
beerd om een soort betonnen bak 
daarvoor te maken. Dat moet best 
kunnen, maar het gebeurt niet.” 
 Deben wijst nog op een ander 
ontwerpaspect met soms ake-
lige gevolgen voor de openbare 
ruimte: de maatschappelijke pre-
occupatie met veiligheid. “Het is 
zo extreem dat we nu parken heb-
ben zonder struiken, met alleen 
nog maar gras en bomen. Zodat 
je met de politieauto van buitenaf 
in een keer het park kan overzien. 
Het is helemaal doorgeschoten.” 
 Deelbelangen krijgen oneven-
redig veel aandacht, omdat een 
grand design door alle versnippe-
ring ontbreekt. Met name Deben 
benadrukt het herhaaldelijk. “Als 
je ziet hoeveel gemeentelijke 
diensten bij inrichtingsplannen 
betrokken zijn: de reinigingsdienst, 
de plantsoenendienst, elektri-
citeitsbedrijven, parkeerbeheer, 
bewonersorganisaties, winkeliers-
vereningingen, kringen verbonden 
met monumentenzorg, de belan-
genvereniging voor minder-vali-
den, allemaal hebben ze hun spe-
cifieke inbreng. Een Rotterdamse 
architect verzuchtte onlangs dat 

hij meer gespreksleider dan ont-
werper was. Voor een project in 
Amsterdam had hij met minimaal 
55 partijen te maken, die allemaal 
hun eigen inbreng in het geheel 
wilden hebben. Vind je het gek dat 
zo’n architect dan zijn eigen afwe-
ging maakt?” 

Bewonersbelangen
Wanneer ontwerpers hun gang 
kunnen gaan, blijkt nogal eens 
dat er een kloof bestaat tussen 
hun ideeën en de leefwereld van 
bewoners. Deben: “In Den Haag 
hebben ze een programma gehad 
in het kader van de stadsvernieu-
wing om aandacht te vragen voor 
de verbetering van de kwaliteit 
van het openbare gebied. De 
pleinen in de Schildersbuurt 
zouden ontmoetingsruimten 
worden. De verblijfsfunctie werd 
van groot belang geacht en aan 
het multiculturele karakter moest 
uitdrukking worden gegeven. De 
plannen waren prachtig, maar de 
praktijk pakte anders uit. De vijver 
en de speelplaats vervuilden, de 
vrouwen misten beschutting, de 
overlast van de voetballende jeugd 
was groot. De esthetisering, met 
behulp van avantgardistische ont-
werpopvattingen, was volledig 
mislukt. De ontwerpers lieten hun 
oren teveel hangen naar de vakbla-
den en niet naar de bewoners.”
 Het kan ook anders. Van 
Dusseldorp: “In Amsterdam-
Noord zijn Mathieu Derkx en 
Marlies van Diest bezig met een 
plan voor Nieuwerdam Oost, met 
deels nieuwe architectuur waar 
een heel nieuw openbaar gebied 
wordt ingevlochten. Dat zijn twee 
ontwerpers die zeer actief inspe-
len op wat hun opdrachtgevers 
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en de bewonersgroep willen. Het 
gaat tot nu toe formidabel. Een 
helder en mooi ontwerp, dat uit-
stekend wordt uitgezet.”
 Deben: “Je moet ontwerpers 
hebben die hun vak verstaan, maar 
die ook openstaan voor de bewo-
ners.”
Van Dusseldorp: “En een echte 
manager, die niet om de drie 
maanden weg is. Die heel goed 
naar zowel de bevolking alsook 
naar de ontwerpers kan luisteren 
en natuurlijk naar zijn opdracht-
gever.”
 Deben: “Een supervisor, die het 
geheel overziet en die te domi-
nante logistieke manager kan 
terugduwen.”
 Ernsting: “Dus supervisie en 
bewonersinbreng hoeven niet 
tegenover elkaar te staan, maar 
kunnen heel goed hand in hand 
gaan.” 
 Saris: “Ja, daar ken ik ook wel 
voorbeelden van. Er is een leuk 
project in de Eindhovense wijk 
Woensel, waar jonge architecten 
op een hele prettige manier vari-
anten aan de bevolking hebben 
voorgelegd. Hierdoor waren men-
sen bereid om keuzes te maken, 
omdat ze mochten meedoen in 
het keuzeproces. Als je ze alleen 
maar inbreng laat leveren, dan is 
er altijd ontevredenheid. Je moet 
ze serieus blijven nemen tot het 
einde toe. En dan niet ineens 
zeggen: de architect heeft uitein-
delijk een andere keuze gemaakt. 
Mensen denken dan dat je ze voor 
de gek gehouden hebt, door ze 
het idee te geven dat ze mochten 
meepraten.”
 Saris wijst ook op de niet altijd 
even constructieve inbreng van 

bewonersgroepen. “Dat heb ik 
bijvoorbeeld in het Bijlmerpark 
meegemaakt. Dat functioneerde 
niet, op één hoek na, tegen de 
villawijk aan. Daar onderhielden 
de bewoners dat stukje park 
zelf. Iedereen dacht mee over 
wat allemaal zou kunnen het 
park. Moest het een park zoals in 
Kopenhagen worden, of zoiets als 
in Wenen? De Pakistanen wilden 
een cricketveld, Surinamers een 
voetbalveld... Uiteindelijk zeiden 
de villawijkmensen: ‘Donderen 
jullie allemaal op, blijf van ons 
park af!’ Die clash kon ontstaan 
omdat de gemeente, in dit geval 
het stadsdeel, er niet boven stond, 
maar belanghebbende was, die 
wilde dat er ook woningen zouden 
komen. Uiteindelijk is het gesust 
en hebben ze er een jaar overheen 
laten gaan. Vervolgens is een plan 
neergelegd waar niemand meer 
over mocht praten.”
 Meijers: “Dus uiteindelijk toch 
van bovenaf opgelegd.”
 Saris: “Ja de harde hand van de 
gemeente. Autoritair bewind heb 
je nodig.”

De politiek
Meijers: “Welke rol moeten poli-
tici bij de inrichting van de open-
bare ruimte op zich nemen?” 
 Deben: “Zorgen dat het in de 
structuur- en bestemmingsplan-
nen zit. Doorgaans is het een rest-
post. Daarnaast uitleggen waarom 
het belangrijk is. En ten derde een 
architect die met bewoners in 
de slag is steunen en een beetje 
afschermen ook.”
 Van Dusseldorp: “Vraag men-
sen waarom ze naar een stad als 
Amsterdam gaan, wat ze daar pre-

cies mooi aan vinden. Dat vind ik 
een taak van de politici, die daar 
eigenlijk geen bal van afweten.” 
 Saris: “In Groningen hebben ze 
begin jaren negentig drie ontwer-
pen laten maken voor nieuwbouw 
rondom het stadhuis en de inwo-
ners daaruit laten kiezen. Dat ging 
prima. De politiek moet er veel 
meer vertrouwen in hebben dat 
zo’n discussie ook publiek gevoerd 
kan worden.”
Van Dusseldorp: “Als je kijkt naar 
de landelijke politiek: VROM 
heeft onder minister Peijs vier jaar 
lang geen enkel woord gezegd 
over de openbare ruimte. Nu gaat 
het steeds over de pracht- en de 
krachtwijken, en gelukkig gebeurt 
daar wat in – hoewel niet overal 

– maar toch wordt de openbare 
ruimte nauwelijks genoemd.”
 Deben: “De nieuwe 
Rijksbouwmeester Van der Pol 
is er wel gevoelig voor. Verder 
heeft de Volkskrant heeft anderhalf 
jaar geleden onderzoek gedaan 
naar de grootste ergernissen in 
het land. Op 1 stond de openbare 
ruimte.”
 Van Dusseldorp: “En het gekke 
is, dat is helemaal niet opgepakt.”
Deben: “Nee, maar het is ook inge-
wikkeld. Wij praten er aan deze 
tafel nu al een hele tijd over en je 
ziet hoe moeilijk het is grip te krij-
gen op die openbare ruimte.” 
 =

 Met dank aan Martin Buunk

Toekomstbeeld: wonen in Overhoeks (zie p. 22). Beeld: 'tidee



10

de H
elliπ∆

zom
er @ººª

Kors van Bennekom: 50 jaar Noord 

Kors van Bennekom (1933) begon begin jaren vijftig met 

fotograferen en kwam al snel bij het dagblad De Waarheid 

in dienst als fotojournalist. Hij werd overal op afgestuurd: 

volksdansen, stakingen, huisuitzettingen, bijeenkomsten 

van de CPN, boksen in Krasnapolsky en de scheepswerven. 

Daarnaast fotografeerde hij wat hij op straat tegenkwam 

– van straatwerkers tot dansende winkelmeisjes. 

Hij documenteerde de naoorlogse wederopbouwperiode, 

geëngageerd maar niet zonder humor. Een selectie van zijn 

foto’s voor De Waarheid is in 2002 gepubliceerd: 

'Amsterdam – van restauratie tot revolte'. 

Van Bennekom is geboren en getogen in Amsterdam Noord. 

Veel van zijn foto’s maakte hij in dit stadsdeel, waar hij nog 

steeds woont. Daarnaast fotografeerde Van Bennekom ook 

altijd zijn privéleven, vele tientallen jaren lang. Deze foto’s 

overstijgen het louter particuliere door het historische aspect 

dat zich onvermijdelijk opdringt. In 1990 verscheen ‘De Familie 

Van Bennekom’.

Op de pagina hiervoor (1960) zijn vrouw Ine, de ramen 

lappend. Kors had haar leren kennen bij De Waarheid, waar zij 

verslaggever was. 

1962   Twee vrouwen bij het Mosveld

1978   Demonstratie op het Mosveld, voor de werkgelegenheid en tegen de sluiting van de scheepswerg NDSM en het bedrijf Gusto 

1959   Surinaamse arbeiders voor de poort van de ADM



1985   Winter, Landelijk Noord. Schaatsbaan voor de dijk Schellingwoude

1956  Waarheid Zomerfeest: CPN-voorzitter en verzetsheld Gerben Wagenaar 

1983   Schilders schilderen de Schellingwouderbrug 

1957  Van der Pekstraat: Handtekeningen ophalen tegen de atoombom 

1959   Surinaamse arbeiders voor de poort van de ADM



12

de H
elliπ∆

zom
er @ººª

A’dam Noord: spiegel van ruimtelijk denken
MAriuS ErNStiNg redactielid de Helling

Amsterdam Noord weer spiegelt de 
 Nederlandse sociale geschiedenis en 
de ideeën over de openbare ruimte in de 
 afgelopen eeuw. Het is exemplarisch voor 
de ontwikkeling van het denken over wonen, 
opvoeding en de verhouding  tussen privaat 
en publiek. Een overzicht in fasen.

1917-1940 Amsterdam Noord als 
woongebied bestaat eigenlijk nog niet eens honderd jaar. 
Daarvoor was het woest en ledig. Er werden mensen op-
gehangen, maar dat kun je geen wonen noemen. De eerste 
woningbouw kwam in 1917: twee dorpen werden voor vijf-
tien jaar uit de grond gestampt om de enorme woningnood 
als gevolg van de stilstand van de woningbouw gedurende 
de Eerste Wereldoorlog op te vangen. De beide dorpen, 
Disteldorp en Vogeldorp, bestaan, ruim negentig jaar later, 
nog steeds, opgeknapt en wel. Vanaf 1921, na annexatie van 
de Waterlandse dorpen Schellingwoude, Nieuwendam en 
Buiksloot, tot aan de tweede Wereldoorlog, ging het rap: 
de tuindorpen Nieuwendam, Oostzaan en Buiksloot werden 
gebouwd, naar het voorbeeld van de Engelse tuindorpen met 
veel lucht, licht en groen, alsmede de Van der Pekbuurt, de 
Vogel- en de Bloemenbuurt.
 Deze bouwactiviteiten stonden nadrukkelijk in het 
teken van de strijd tegen de verpaupering die in de Jordaan 
en de Haarlemmerbuurt tot onmogelijke woonsituaties had-
den geleid. in Noord kon je fatsoenlijk wonen, en wie dat niet 
kon of wilde moest een handje geholpen worden, desnoods 
een hard handje.
 Er was zelfs een soort rangorde: wie in de verpau-
perde buurten netjes geleefd had kon direct naar tuindorp 
Oostzaan, wie begeleiding nodig had naar een net bestaan 
kwam in Floradorp terecht waar veel maatschappelijk wer-
kers klaar stonden om je het fatsoenlijke wonen bij te bren-
gen, en wie er in zijn oude woonsituatie een zootje van had 
gemaakt kwam in Asterdorp, een echte woonschool, met 
strenge regels en dito toezicht en één toegangspoort die om 
22.00 dicht ging. Alles was bedacht, vanuit het verlichtings- 
en opvoedingsideaal: je kunt mensen vormen tot fatsoenlijke 
burgers. Als de condities goed waren, en er voldoende on-
dersteuning was zouden mensen zich vanzelf bekennen tot 
het goede leven. Maar dat je als je bij een sollicitatie vermeld-

Foto's van Noord, door Kors van Bennekom...
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A’dam Noord: spiegel van ruimtelijk denken
de dat je in Asterdorp of Floradorp woonde ongezien werd 
afgewezen, dat had niemand bedacht. toch leidde het idee-
engoed van opvoeding tot wonen en leven als ordentelijke 
burgers nog een betrekkelijk lang leven. Asterdorp werd pas 
in het begin van de zestiger jaren afgebroken, en in Floradorp 
en tuindorp Buiksloot (in de volksmond het Blauwe Zand) 
werden tot ver in de zeventiger jaren mensen geplaatst die 
eerst asocialen werden genoemd en later in beleidsstukken 
“mensen met een zware externe problematiek op het gebied 
van het wonen”. Plaatsingsbuurten heetten ze, en behalve in 
Noord waren er ook in Amsterdam West twee van die buur-
ten. Eén daarvan werd nog niet eens zo lang geleden bekend 
als de buurt waar de tokkies vandaan kwamen…

1945-1990 Na de tweede We-
reldoorlog, vooral in de jaren zestig en zeventig, kwamen 
de grootscheepse uitbreidingen, de tijd van de dorpen was 
voorbij: het plan van gool, de Banne, Nieuwendam Noord, 
de Molenwijk. Ze waren vooral bedoeld voor starters (die 
overigens niet stonden te dringen om in Noord te wonen, het 
stond toch een beetje bekend als het Siberië van Amster-
dam) en voor de overloop uit de stadsvernieuwingsgebieden.
 Eerst portiekflats van vier hoog, later galerijflats van 
negen tot twaalf hoog, maar vervolgens ook woonerven: ze 
weerspiegelen opeenvolgende fasen in het denken over de 
volkswoningbouw. Voor de Molenwijk gold dat wel in het 
bijzonder: de bouw ervan, begin jaren zestig, was in feite de 
try-out voor de bouw enkele jaren later van de Bijlmermeer. 
grote flats met een speelhal voor de kinderen, veel groen 
en een scheiding tussen wonen, verkeer en parkeren. in 
zekere zin had die idee van functiescheiding nog steeds iets 
opvoedkundigs: het leven vereist ordening, en door functies 
uit elkaar te halen kunnen mensen zich meer bepalen tot het 
afzonderlijke belang daarvan. 

2000– in het eerste decennium van de 
eenentwintigste eeuw praten we alweer heel anders: over ‘in-
breiding’ met kleine buurtjes op open plekken en hoge bouw-
dichtheden (want we willen de groene buitenruimte sparen) 
en over bebouwing van voormalige industrieterreinen: de 
Bongerd, het Shell-terrein en het NDSM-terrein. 
 Daarbij wordt weer veel meer gedacht in termen van 
functiemenging: voormalige bedrijfsgebouwen doen dienst 
als onderkomen voor de creatieve industrie zoals MtV en 
idtV, of als verzamelgebouw van ateliers voor kunstenaars. 
Het effect is merkbaar: het zijn spannende gebieden, waar 
het gevoel dat er veel kan en ook veel gebeurt bijna fysiek is. 
 Het voorbeeld van het nieuwe stedenbouwkundig 
denken, niet hemelbestormend en niet conceptueel, maar 
bijna organistisch voortbouwend op wat er al is, is de Buik-
sloterham, een oud bedrijventerrein waarvoor geen ander 
overkoepelend stedenbouwkundig plan is dan de moge-
lijkheid om voor plekken die vrij komen als gevolg van het 
vertrekken van bedrijven concrete plannen in te dienen. Dat 
kan van alles zijn: een nieuw bedrijf, een zelf ontworpen wo-
ningcomplex, een verzorgingshuis, een skatebaan. Bedrijven 
die blijven kunnen gewoon doorgaan en men zal in de praktijk 
een modus moeten vinden om dat diverse leven in goede 
banen te leiden.
 En zo is Noord in zijn ontwikkeling exemplarisch voor 
de ontwikkeling van het denken over wonen, opvoeding en 
de verhouding tussen privaat en publiek. Achtereenvolgens 
(en soms ook tegelijkertijd) idealistisch, ambitieus, probleem-
oplossend, streng op functies en op de scheiding daarvan. 
En dan weer alles door elkaar, waarin de mensen zelf de or-
dening vinden die bij deze tijd past. Zo’n beetje als het leven 
zelf dus. Mooi is dat, en dat in Noord…
 =
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HET BLAUWE PLEIN
JAN DoNkErs Journalist

Cultuur speelt een belang-
rijke rol in de ontwikkeling 
van de openbare ruimte. In 
Amsterdam-Noord zorgen 
initiatieven van kunste-
naars, de komst van het 
Filmmuseum, verschillende 
festivals en het nieuwe cen-
trum de Tolhuistuin voor een 
opleving van allerlei publieke 
activiteiten, die ook de inrich-
ting van de buurt grondig ver-
anderen. Jan Donkers, auteur 
van het veelgeprezen boek 
Zo dicht bij Amsterdam, geeft 
zijn visie op de culturele ont-
wikkeling van ‘Noord’.

Wij woonden aan de Purmerweg 
in Noord, mijn vader en moeder, mijn 
oudere zus en ik. Wij waren van de nette 
armoede, en niet alleen dat: mijn zus en ik 
moesten hogerop. En dus ging er van de 65 
gulden loon die mijn vader zaterdags mee 
naar huis nam zes gulden in het gleufje 
‘Pianoles Jan’ in de langwerpige bus met 
gleufjes waarvan verder de uitgaven ‘huur’, 
‘huishouden’, ‘gas en elektra’ en nog een 
paar de rest van het geld opslokten. 
 Mijn zusje had ook pianoles gehad. Ze 
zat nu op ballet. op zaterdagmiddagen 
kwam het voor dat ze samen met een 
buurjongen een quatre mains stuk bij ons 
thuis aan de piano vertolkten. Ik zie nog 
de buurman in zijn bretels op de stoel 
voor me zitten terwijl ze speelden, en de 
gezichten van mijn ouders. Er hing een 
vreugdeloze, bijna calvinistische sfeer in 
onze woonkamer. De muziek (ik herinner 
me volstrekt niet meer welke) was ernstig, 
er werd instemmend geknikt, niet geap-
plaudisseerd, hoogstens een bescheiden 
complimentje uitgedeeld toen het stuk 
was afgelopen en mijn moeder opstond om 
thee te zetten. De boodschap die ik er uit 
destilleerde, zonder er de woorden voor te 
kennen, was: dit was cultuur, dit was iets 
ernstigs, hier moest je serieus bij kijken. 
Maar ook (en daar kende ik nog minder de 
woorden voor): dit was iets dat geen eco-
nomisch nut had, het droeg niets bij aan de 
huishoudpot, integendeel, het slorpte een 
buitenproportioneel groot deel ervan op.
 Waren wij een uitzondering in 
Amsterdam Noord? Er bestond welis-

waar een bloeiend verenigingsleven, dat 
ook het Waterlands Fanfare korps en een 
mandolineclub omvatte, en er waren druk 
bezochte bibliotheken. Maar er was geen 
boekhandel, geen theater (maar merk-
waardigerwijze wel een bioscoop, die er 
nu niet is). Er was geen ziekenhuis, geen 
middelbare school, er waren geen noe-
menswaardige activiteiten, zeker als je niet 
van voetbal hield. Artsen en zielenherders 
beschouwden Noord als een zendingsge-
bied. Wie naar iets meer op zoek was dan 
dit type activiteiten moest naar ‘de stad’, 
en keerde in vele gevallen uiteindelijk niet 
meer terug.

Decennia lang zuchtte Noord onder die 
doem; er was niets te doen, er gebeurde 
niets behalve dat er hard gewerkt werd, 
het was hoofdzakelijk een plek waar je je 
verveelde. 
 En hoe kort is dit alles nog maar gele-
den! Nog maar elf jaar geleden werd 
door de Dienst ruimtelijke ordening in 
niet mis te verstane termen aangeraden 
dit Noord ook maar in zijn sop gaar te 
laten koken. Plannen voor de ontwikke-
ling van de IJ-oever werden in enkelvoud 
geformuleerd: dat er een Noordelijke 
IJ-oever bestond valt nergens uit op te 
maken. Immers: ‘Misschien staren we ons 
te veel dood op de gedachte dat Noord 
zich moet emanciperen tot een gewoon 
stukje Amsterdam.’ Hooguit zouden op 
het NDsM-terrein ‘kraamkamer- en broed-
plaatsactiviteiten’ bevorderd moeten 
worden waar ‘jong aanstormend talent zich 
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HET BLAUWE PLEIN – EN DAArACHTEr

in de kweekvijver Noord mag opmaken om 
de sprong over het IJ te wagen en de stad 
te veroveren.’ Inderdaad, als het echt talent 
had moest het vooral ook worden aange-
moedigd Noord de rug toe te keren! En dit 
is maar één voorbeeld dat ik wil noemen 
van het dedain waarmee de stad Noord 
behandelde.
 Vergelijk dat eens met het Noord van 
nu. Je hoeft je er geen dag meer te verve-
len. De plannen voor het nieuwe centrum 
getuigen van veel meer realiteitszin dan 
die van vorige eeuw, en hebben ook meer 
levensvatbaarheid door het aanhaken van 
de Noord/Zuidlijn. De filmindustrie heeft 
een hechte basis gevonden in Noord, er 
zijn talloze festivals, het Filmmuseum komt 
eraan. Grachtenfestival en Amsterdam 
Boekenstad doen bijna vanzelfsprekend 
ook Noord aan bij hun activiteiten. Er zijn 
prachtige plannen voor nieuwe bestemmin-
gen van loodsen op het NDsM-terrein. En 
het ziet er nog steeds naar uit dat het cul-
turele centrum de Tolhuistuin op afzienbare 
termijn een plek is waar niet alleen Noord, 
maar ook die lui uit de stad en de rest van 
Nederland op af gaan komen.
 Alle reden om tevreden te zijn. of 
niet? Want wie hebben er weet van, op dit 
moment, buiten Noord? Wie even niet oplet 
ziet zijn enthousiasme voor deze ontwikke-
lingen toch wat getemperd. Het dédain van 
Amsterdam ten opzichte van zijn grootste 
stadsdeel mag dan onder een jongere 
generatie niet of nauwelijks meer bestaan, 
ik krijg sterk de indruk dat het daar waar de 
besluiten genomen worden niet helemaal 

verdwenen is. Als burgemeester Cohen 
zegt ‘ach, Noord zal altijd Noord blijven’ 
krijgt hij nog steeds de lachers op zijn 
hand. Dit soort dedain en milde spotzucht 
zijn niet meer zo vilein als vroeger, maar 
verdwenen zijn ze niet. op de door het VVV 
verstrekte gratis stadsplattegrond houdt 
Amsterdam nog altijd op aan de bovenkant 
bij het Centraal station. op 29 januari lees 
ik een willekeurig bericht in de Volkskrant 
over het ‘zootje’ dat de nieuwe woningeige-
naren in Zuidoost van hun huizen zouden 
maken. In dat bericht de volgende zin: ‘Het 
stadsdeel, voorheen de Bijlmer, doet zijn 
uiterste best de leefbaarheid te vergroten 
en heeft inmiddels de meeste van de roem-
ruchte torenflats vervangen door laag-
bouw. Lastige bewoners werden over ande-
re stadsdelen, vooral Noord, verspreid.’ 
Voor mijn geestesoog rees onmiddellijk 
de reeks Galgenput, Asterdorp, ketjen op, 
alsmede nog enige andere voorbeelden 
van zaken waar men Noord in het verleden 
mee had opgescheept. [zie artikel Marius 
Ernsting, red.] Een traditie waarvan ik had 
gedacht dat ze tot het verleden behoorde, 
maar nee dus?

Nog maar enkele jaren geleden deed 
wethouder Carolien Gehrels de toezeg-
ging dat ze zich hard zou maken voor een 
‘tweede icoon’ op of rond de sixhaven. 
Daar zou nog een museum, culturele 
instelling of instituut moeten komen. 
Immers, rien Hagens grote vrees dat hij 
met zijn Filmmuseum in een isolement zou 
komen te zitten mocht geen werkelijkheid 

worden. ondertussen zijn we jaren verder 
en die vrees is nog even  gegrond als toen. 
De plannen die er waren zijn niet realis-
tisch gebleken. De halte sixhaven van de 
Noordzuidlijn is geschrapt. Als er over 
een nieuw museum wordt gepraat denkt 
men toch in eerste instantie weer aan het 
Museumplein, en over 150 miljoen euro 
voor een cultuurpaleis aan de Zuidas wordt 
niet moeilijk gedaan. Terwijl de Tolhuistuin, 
dat toch de plek gaat worden die meer 
dan enig andere overhoeks met de stad 
maar ook met het Noordse achterland zal 
verbinden, moet knokken voor elke euro om 
levensvatbaarheid te krijgen. 
 Mijn vrees is dat Noord het momen-
tum, dat enkele jaren geleden met zoveel 
enthousiasme is ingezet, een beetje aan 
het verliezen is. Het duurt allemaal wel 
erg lang. Het Filmmuseum zou al dit jaar 
zijn deuren moeten openen, maar de eer-
ste paal moet nog de grond in. Hier en 
daar hoor ik de vrees uitgesproken dat 
overhoeks, voor er de eerste bewoner zijn 
gordijnen heeft opgehangen, nu al aan het 
vertrutten is (de term is niet van mij: wel 
veel horeca, maar geen culturele instel-
ling, wel dure flats maar geen middelbare 
school). Zou men wel genoeg leren van 
de ontwikkelingen die je nu kunt zien op 
IJburg, de Zuidas, een dooie boel waar van 
een menging van diverse functies veel te 
weinig sprake is? 
 Er zijn diverse argumenten tegen mijn 
betoog aan te voeren. Binnen Noord zelf 
wordt ontzettend veel gedaan, het enthou-
siasme is enorm, zoals op netwerkbijeen-
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komsten en burgeravonden te zien is. Er is 
heel langzamerhand een demografische 
verschuiving te signaleren. Noord krijgt, zij 
het mondjesmaat, een middenklasse die 
zijn traditionele functie van cultuurdrager 
serieus neemt. Maar binnen dat Noord 
bestaat ook argwaan tegen de ontwikkeling 
van de noordelijke IJ-oever als een ‘gou-
den randje’. Ineens hoor je weer termen 
als ‘elitair’ in het rond slingeren, een woord 
dat ik associeer met een vervelende vorm 
van populisme. ‘Noord moet Noord blijven’ 
hoor je dan vaak zeggen, en daar ben ik het 
geheel mee eens als het gaat om de dingen 
die Noord aantrekkelijk maken: het water, 
het groen, de unieke dorpen-structuur. 
Wordt Noord ‘meer van hetzelfde’ als de 
demografische verandering doorzet? Is de 
‘yuppificering’ van Noord een gevaar voor 
het stadsdeel?
 Ik ben ervan overtuigd dat die vrees 
onterecht is. Als ik praat over de culturele 
kaart van Noord, dan heb ik het niet alleen 
over de Noordelijke IJ-oever en over het 
verankeren van de filmindustrie binnen het 
stadsdeel. Aan deze kant van het Blauwe 
Plein wonen bijna 100.000 mensen, van wie 
ik lang niet het idee heb dat ze allemaal 
zitten te wachten op wat Paradiso Noord 
en het Filmmuseum ze te bieden hebben. 
Ik ben geen propagandist van het oude 
sociaal-democratische ideaal om burgers 
te verheffen, ze als het ware op een ouder-
wetse VArA-manier met populaire cultuur 
te verleiden en ze dan op te voeden met 
cultuur die een stapje ‘hoger’ zou zijn. Er 
bestaat binnen het stadsdeel voldoende 

realisme, zowel bij de bestuurders als bij 
de plannenmakers om in te zien dat je wel 
zou kunnen willen dat de belangen van 
kunstenaars, nieuwe en oude bewoners 
zouden mengen, maar dat je dat niet van 
bovenaf kunt afdwingen. op de succesvolle 
Noorderparkfestivals van afgelopen jaren 
zag je dat goed geïllustreerd: de ‘oude’ 
bewoners zaten bij het podium met het 
levenslied, terwijl de ‘nieuwe’ bewoners 
van een fadoconcert genoten. Is dat erg? Ik 
geloof er niets van. Tijdens de succesvolle 
eerste editie van IJjazz, vorig jaar, zag je 
oud en jong, oud-Noord en nieuw-Noord, 
mensen van hier en uit de stad overigens 
wel door elkaar. ook tijdens Expeditie 
Noord, het jaar ervoor, lukte het wel dege-
lijk oud- en nieuw-Noord te mengen.
 Maar ik denk daar ook weer niet al te 
deterministisch over, je kunt mensen wél 
stimuleren door ze iets aan te reiken, ze 
een palet aan te bieden waar ze zelf een 
keuze uit kunnen maken, en wees niet 
verrast als die keuze anders uitpakt dan 
voorspeld. Mijn moeder kwam uit een 
arbeidersmilieu, maar haar lievelings-
auteurs waren Faulkner en Hemingway, 
terwijl ze ook niet vies was van Camus en 
Dostojevski. Die boeken haalde ze uit de 
bibliotheek, die ook toen al tot de drukst 
bezochte van heel Amsterdam behoorde.
 Natuurlijk realiseer ik me dat de 
bestuurders nog wel wat andere zaken 
dan cultuur aan hun hoofd hebben. Noord 
scoort nog steeds laag waar het gaat om 
inkomen en gezondheid van de bewoners. 
Ik besef ook dat het in deze tijd van econo-

mische crisis niet realistisch is te veel te 
vragen en te verwachten. Ik durf het woord 
Noord/Zuidlijn nauwelijks uit te spreken 
en besef dat ik maar even niet moet fulmi-
neren tegen dat schrappen van de halte 
sixhaven. Maar er valt een goede discussie 
te voeren over de mogelijkheid om door 
al die tegenslagen die halte juist nu wél 
te laten doorgaan, zoals er ook een goede 
discussie te voeren is over de mogelijkheid 
de economische crisis juist in het voordeel 
van de creatieve economie om te buigen. 
 Veel van mijn wrevel is terug te voeren 
op een uit mijn persoonlijke geschiedenis 
te verklaren ongeduld. Ik wil graag nog 
meemaken dat Noord een deel van de stad 
is en ook zo wordt gezien. Dat het Blauwe 
Plein niet toch een plein wordt dat slechts 
aan één zijde aantrekkelijk is om bezocht 
te worden. Ik realiseer me ook dat ‘tussen 
droom en daad’ etc. 
 Maar Noord zal, niet alleen in optische 
zin, pas echt een deel van Amsterdam 
worden zodra het Blauwe Plein, het IJ dus 
waar dat het smalst is en waar de beide 
stadsdelen elkaar het dichtst naderen, 
een realiteit is. Hier zou het ware hart van 
Amsterdam moeten kloppen. Met een 
evenwichtige verdeling van voorzieningen, 
attracties en iconen aan beide zijden. De 
IJ-oevers zijn een grootstedelijk project 
en beide zijden moeten vanuit een grootse, 
centrale visie geregisseerd worden. De 
eenheid van het plein zou geaccentueerd 
moeten worden door projecten die beide 
oevers omvatten, door lichtinstallaties, 
beeldende kunstmanifestaties etc. 
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 Vaak wordt me tegengeworpen dat mijn 
niet aflatende pleidooi voor een betere aan-
sluiting van de beide stadshelften alleen 
maar te verklaren valt uit de haat die ik in 
mijn jeugd ontwikkelde jegens het IJ, dat 
ik meerdere malen per dag in weer en wind 
op de (toen nog grotendeels onoverdekte) 
pont moest oversteken. Daar mag best wat 
in zitten want inderdaad: ik beschouwde 
het IJ als mijn vijand, het symbool van 
alles dat me scheidde van de stad waar het 
écht gebeurde. Maar kijk eens naar enkele 
andere steden die door een rivier worden 
gescheiden: Parijs, Londen, rotterdam 
(om maar eens wat stadjes te noemen). 
Allemaal steden die zich in zekere mate 
eveneens ongelijk ontwikkelden maar geen 
een die zich neerlegde bij een zo rigou-
reuze tweedeling als Amsterdam en die 
daarnaast ‘de overzijde’ met dedain bleef 
behandelen.
 In de cultuur van de stad Amsterdam 
zit een positieve houding ten aanzien van 
kleine projecten ingebakken, en dat is 
goed. Maar met de opdeling in stadsdelen, 
en het primaat van projectontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties lijkt het met een 
visie van bovenaf, met aandacht voor grote 
projecten wel gedaan. Ze hebben plaats-
gemaakt voor wat ik seriële deelbesluit-
vorming zou willen noemen. De tijd van 
de Haussmanns en de Berlages is voorbij, 
helaas. Een dergelijke stadsbouwmeester 
zou allang inzien dat een brug over het 
IJ een onvermijdelijkheid is, dus waarom 
er niet nu aan begonnen? Ja, ik ken alle 
bezwaren, met de aanwezigheid van dat 

ellendige Centraal station als belangrijk-
ste, maar probeer daar nu eens overheen 
te denken! Een grootse en meeslepende 
visie kan van Amsterdam écht die stad 
rondom het water maken waarvan de 
Projectbureaus Noordwaarts en Zuidelijke 
IJ-oever ook pleitbezorgers zijn. Maar dan: 
til dat Cs het IJ over, of stop het onder 
de grond. Trek het Damrak door naar het 
Tolhuis. Maak van dat Passenger Terminal 
een partycentrum en bouw een nieuw twee 
kilometer naar het westen, en dan naar het 
noordwesten om precies te zijn. kost een 
cent allemaal maar dan heb je ook wat. 

Ik besef dat ik me met dit betoog schaar in 
de groep van de ‘dromers’, die verweten 
wordt niet met beide benen op de grond te 
staan, terwijl de mannen van de daad het 
echte werk moeten opknappen. Maar alle 
grootse dingen die deze stad heeft voort-
gebracht zijn ooit als droom begonnen. 
Zonder dromers, zonder de kracht van de 
verbeelding komt er nooit iets tot stand. 
 Terug naar waar ik het in het begin over 
had. Het ballet van mijn zusje en het piano-
spel van mij hadden strikt gesproken geen 
economisch nut. onze ouders lieten ons 
die lessen niet volgen omdat ze hoopten 
dat wij in die artistieke sectoren een grote 
carrière tegemoet gingen (en als ze dat wel 
hoopten scheepten ze ons nooit met die 
plaatsvervangende ambitie op). Ze deden 
dat omdat ze (en daar zal ik ze tot in lengte 
van dagen dankbaar voor blijven) op een 
voor tijd en plaats unieke manier aanvoel-
den dat cultuur een verrijking was voor het 

bestaan, zij het een moeilijk kwantificeer-
bare. Ik hoop dat dit besef niet vervliegt in 
de huidige economische tegenwind, bij de 
bestuurders, de projectontwikkelaars, de 
woningbouwcorporaties. 
 Tot slot dit: de romeinse staatsman 
Cato besloot al zijn redevoeringen met 
de volgende woorden: ceterum censeo 
Carthaginem delendam esse. En overigens 
ben ik van mening dat Carthago verwoest 
moet worden. Ik neem me voor elk open-
baar optreden voortaan te beëindigen met 
de woorden: ceterum censeo pontem trans 
IJem construendam esse. U weet allemaal 
wat dat betekent, maar ik geef de vertaling 
er toch maar bij omdat dat pontem voor 
verwarring kan zorgen: en overigens ben 
ik van mening dat er een brug over het IJ 
gebouwd moet worden.
 =

  Dit is een ingekorte en bewerkte versie 
van de eerste roel Poppe- lezing, die 
Jan Donkers hield op 3 april jl. Poppe 
is de overleden initiatiefnemer van 
ANGsAW (Amsterdam Noord stad 
Aan het Water).
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“Renaissance”
sylvester 
hoogmoed 
Journalist

Achter het Amsterdamse Centraal 
Station liggen drie pontjes. Het middel-
ste – toegangsprijs 0 euro – vaart tussen 
de passerende zeeschepen door recht naar 
de overkant van het IJ, naar restaurant ‘Het 
Tolhuis’ dat dateert uit 1662. Daar aangeko-
men wandel je door een landelijk, enigszins 
verwaarloosd gebied. Aan de rechterzijde 
ligt het Noordhollandsch Kanaal en een aan-
tal schilderachtige oude dijkhuisjes, waarin 
ooit de arbeiders hebben gewoond die dat 
kanaal hebben uitgegraven. Aan de linker-
zijde zie je veel groen, maar ook de uitge-
strekte voormalige industrieterreinen van 
Shell die worden omgeven door vervaarlijke, 
manshoge hekwerken met prikkeldraad. 
Welkom in Amsterdam-Noord!
 Ietsje verderop ligt een op het eerste 
gezicht keurige wijk met arbeiderswonin-
gen uit de jaren dertig van de twintigste 
eeuw, vernoemd naar de architect die de 
woningen ontwierp, de sociaal-bewogen 
Jan Ernst van der Pek (1865-1919). Iets ver-
derop in een klein, geschakeld huisje aan 
het Buiksloterkanaal woont en werkt hier 
de jonge interieurarchitect en vormgever 
Marcel van Wees. 

Hij is wat je noemt een betrokken buurtbe-
woner. Wanneer je met hem door de wijk 
loopt is er geen straat of hij weet te vertel-
len wat daar de afgelopen jaren verbeterd is 
en vooral ook wat er nog moet veranderen. 
Dat kan gaan om het type lantaarnpaal, het 
wegdek, de glans van de dakpannen, de 
slordig aangelegde steenperkjes rond de 
bomen, of de nogal rommelige en fanta-
sieloos ingerichte pleinen. Vaak heeft men 
daar maar wat wipkippen, klimrekken of een 
voetbalkooi neergezet. Van Wees: “Wat we 
van nieuwe Nederlanders uit Mediterrane 
landen zouden kunnen leren, is dat niet 
alleen kinderen intensief van de openbare 
ruimte kunnen gebruikmaken, maar ook vol-

Marcel van Wees bedacht een plan om in zijn woon-
buurt steigers aan te leggen, 
bedoeld als ontmoetings-
plekken op het water. Dit 
originele burgerinitiatief stuit 
op de bureaucratie. Wanneer 
je iets aan het stedelijk inte-
rieur wil verbeteren, moet 
het je hobby zijn. 

portretfoto: Peter Valckx
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“Renaissance”
wassenen. Daar moet meer oog voor zijn.” 

Steigerplan 
De afgelopen jaren heeft Van Wees van zich 
doen spreken met tal van initiatieven die 
het sociale weefsel in Amsterdam-Noord 
zouden kunnen verstevigen. Het meest tot 
de verbeelding spreekt zijn plan om ont-
moetingsplekken op steigers te creëren in 
het Buiksloterkanaal, aan de rand van de 
Van der Pekbuurt. Helaas is er tot nu toe 
nog niets terechtgekomen van dit originele 
burgerinitiatief. Als verklaring hiervoor 
steekt Van Wees om te beginnen de hand in 
eigen boezem: “Het ligt ook wel een beetje 
aan mijn ambities, ik steek hoog in. Als ik 
had gezegd: we leggen een vlondertje neer 
met een picknicktafel erop, dan was je voor 
vijfduizend euro klaar geweest en had hij 
er al gelegen. Maar het moet meer worden: 
een multifunctioneel pleinvlak op het water 
waar een ontmoetingsplaats kan ontstaan. 
Als er maar één bankje staat, lopen mensen 
door als er al iemand zit en wordt het al snel 
als vissersstek geconfisqueerd.”  
 Hoewel Amsterdam-Noord tot de 
‘krachtwijken’ hoort, bleek het steigerplan 
niet voor ‘Vogelaargelden’ in aanmerking 
te komen. “Onder andere omdat het je als 
initiatiefnemer min of meer wordt verboden 
om er omzet op te maken. Je wordt dus ver-
plicht er helemaal vrijwillig aan te werken. 
Die constructie vind ik kwalijk. Ik heb veel 
enthousiasme en ben bereid om heel veel 
vrijwillig te doen, geef continu voorzetjes, 
maar als je iets ontwerpt moet je navraag 
kunnen plegen, daar veel tijd in steken. 
Toch is het not done dat ik mijn eigen uren 
factureer. Daarop ben ik stukgelopen.” 
 Ook brak het hem op dat voor bewo-
nersinitiatieven slechts een beperkt bud-
get beschikbaar is. “Als je iets fatsoenlijk 
neerzet in de openbare ruimte, dan kost 
dat wat. Een deel van deze wijk is een paar 
jaar geleden opnieuw bestraat, dat kost een 
paar miljoen. Het stadsdeel vroeg me een 
aanvraag te doen voor het steigerproject. Ik 
maakte een voorstel en liet een bedrijf een 
offerte maken. Het ging om een ton. Daar 
zijn ze van geschrokken bij het stadsdeel. Ze 
denken daar meer aan een barbecue of een 
braderietje als het om bewonersinitiatieven 
gaat.” 

Plannen in pannen
Niet alleen het steigerplan heeft hieronder 
te lijden. Vorig jaar september organiseer-
den de deelraad van Amsterdam-Noord en 
woningcorporatie Ymere een gezamenlijk 
diner voor de bewoners van de Van der 

Pekbuurt, onder het motto ‘Plannen in 
pannen’. Doel was om tijdens de maaltijd 
met ideeën te komen om de wijk pretti-
ger, beter en mooier te maken. Van Wees: 
“Dat was een heel mooi evenement, kosten 
noch moeite waren gespaard om mensen 
enthousiast te maken: een hele lange eet-
tafel, bewoners gingen met elkaar koken, 
er waren themagesprekken. Daaruit is een 
enorme waslijst aan initiatieven gekomen. 
Maar het gros daarvan lijkt inmiddels te 
stagneren, omdat er nogal wat bureaucra-
tie aan vastzit. Ik begrijp wel dat je niet zo 
maar voor ieder plan een zak met geld kunt 
geven, maar zelf probeerde ik twee maan-
den lang vergeefs een contactpersoon te 
bereiken, die uiteindelijk niet meer in func-
tie bleek te zijn. Het was een doodlopende 
tunnel. Dan denk ik: was het een evenement 
gericht op een eindresultaat of was het 
alleen maar om de illusie te wekken dat 
bewoners inspraak hebben?”  
 Toch wil Van Wees niet al te negatief zijn. 
“Als je je flink manifesteert, dan krijg je echt 
wel wat voor elkaar. Maar dat kost je wel de 
nodige uren. Je moet er echt een hobby van 
maken. Voor mij is dat niet zo erg, omdat 
ik bovengemiddeld geïnteresseerd en toe-
gewijd ben met betrekking tot mijn leef-
omgeving, maar voor anderen... Zolang die 
Vogelaargelden in zo’n bureaucratisch har-
nas blijven zitten zullen veel mensen afha-
ken ben ik bang. Voor mij is het makkelijker, 
het is mijn vak. Soms is mijn activisme ook 
een verkapte manier om mijn ideeën over 
openbare ruimte überhaupt te kunnen uiten 
en misschien wat aan acquisitie te doen. 
Maar ik wil graag dat in de Helling komt te 
staan dat mensen zich moeten realiseren 
dat er wel degelijk veel mogelijk is, als je 
bereid bent je erin vast te bijten.” 

Met zijn eenmansbedrijfje ‘Wees 
Vormgever’ heeft hij tot nu toe vooral als 
interieurarchitect zijn brood verdiend. Maar 
ook het stedelijke interieur hoort tot zijn 
vakgebied. “Ik ben een architectonisch 
vormgever die zich zowel op een interieur 
als een buitenruimte kan richten. Tijdens 
mijn opleiding heb ik nooit willen kiezen, al 
bleek het in de praktijk moeilijk te combine-
ren. Voor een ZZP’er is het veel makkelijker 
om als interieurarchitect werk te krijgen. 
Stedenbouw is een stroperiger vakgebied, 
waarbij je in een netwerk moet zitten en 
de juiste mensen moet kennen. Als eenling 
moet je concurreren met de grote bureaus, 
dat is vrij pittig en daar zit mijn expertise 
ook niet. Als interieurarchitect voor de stad 
verhoud ik me tot stedenbouwkundigen 

zoals een interieurarchitect ten opzichte van 
gewone architecten.” 
 Toch zit zijn carrière als stedelijk ont-
werper de laatste jaren in de lift, niet in de 
laatste plaats omdat zijn enthousiaste en 
aanhoudende inzet voor Amsterdam-Noord 
langzamerhand vruchten begint af te wer-
pen. 

Kortzichtigheid
Van Wees woont in een inspirerende omge-
ving, vindt hij, waarin een lappendeken aan 
bouwstijlen, te zien is, variërend van zijn 
eigen wijk uit het begin van de vorige eeuw 
en de tuindorpen, tot de galerijflats in de 
Banne die inmiddels alweer gedeeltelijk 
gesloopt worden en de markante Shelltoren 
aan het IJ. “Ik vind het een waanzinnig leuk 
stadsdeel, omdat er een bloemlezing te zien 
is van diverse stedenbouwkundige inzich-
ten. Zoals het jaren zeventig concept van de 
gescheiden verkeersstromen, met heel veel 
fietspaden door parken en fietstunnels. Als 
ik van hieruit naar Waterland wil fietsen, dan 
hoef ik bijna nergens langs auto’s te rijden. 
Het is ook een heel groen stadsdeel.” 
 Maar lang niet iedereen heeft oog 
voor die stedenbouwkundige kwaliteiten. 
‘Ik verveel me zo in Amsterdam-Noord’ 
zong Drukwerk eind jaren zeventig – nog 
altijd een populair liedje, blijkens de vele 
downloadmogelijkheden op het web. Het 
stadsdeel aan de overkant van het IJ heeft 
met zijn arbeiderswijken vanouds een niet 
al te beste reputatie gehad. Ten onrechte, 
vindt Van Wees. “Het beeld is vaak dat er 
in Noord alleen maar achterlijke mensen 
wonen. Dat klopt niet, de bevolkingssa-
menstelling is altijd heel divers geweest. 
Anderzijds, dat bij de renovatie van 
Zuidoost al het schorriemorrie naar Noord 
gestuurd is, zou best kunnen kloppen, 
gezien alle schietincidenten van de laatste 
jaren. Vooral langs de Ring A-10 zitten er 
hier en daar nogal wat linkmichels tussen. 
Af en toe komen ook hier van die gasten 
langsgelopen die met priemende ogen naar 
binnen kijken, duidelijk om even te checken 
wat de inventaris is. Maar toch, dit stads-
deel is met een renaissance bezig. Tien jaar 
geleden waren de problemen veel groter, 
zeker hier in de Van der Pekbuurt. Je had 
hier toen veel junks, het was echt een ach-
terbuurtje. Het schijnt dat hier om de hoek 
een caravan met een hoertje erin gepar-
keerd stond.” 

De Van der Pekbuurt zal de komende jaren 
gerenoveerd gaan worden. Op de wijze 
waarop dat in het verleden is gebeurd is, 
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heeft Van Wees het nodige aan te merken. 
“Het is me een doorn in het oog dat ze 
destijds hebben gekozen voor lelijke beton-
pannen. Als de originele rode keramische 
dakpannen waren gebruikt, dan had je een 
hele andere sfeer gekregen. Het is goed om 
op macroniveau over stedenbouw te praten, 
maar je moet er tegelijkertijd voor waken 
dat niet iemand om wat kosten te besparen 
een beslissing neemt die zo’n belangrijk 
effect heeft. Dat kun je makkelijk bagatel-
liseren, maar ik denk dat het belangrijk 
is. Alleen, hoe definieer je het gevoel dat 
die rode pannen oproepen? Dat zijn zulke 
abstracte begrippen.” 
 Zo heeft hij meer voorbeelden. “Er zou 
een type lantaarnpalen komen met de oor-
spronkelijke kappen erop. Uiteindelijk ga ik 
dan zelf maar met de Nuon bellen, want als 
het van het stadsdeel moet komen gebeurt 
er gewoon niks. Gelukkig kwam ik daar in 
contact met een ambitieuze projectleider, 
een jonge vent die meteen een afspraak 
met me maakte om hier op locatie te gaan 
brainstormen over hoe we het kunnen gaan 
doen. Dan krijg je ineens het gevoel dat er 
heel veel mogelijk is. Wat misschien mee-
speelt bij zo’n deelraad is de voor Noord 
kenmerkende nuchtere houding: ‘doe maar 
normaal’. Het hoeft allemaal niet te sjiek, 
we leggen er gewoon betontegels neer. 
Maar als je daarvoor kiest, voer het dan in 
ieder geval goed uit.” 
 Het geeft volgens hem aan waar het 
vaak aan schort in het stedelijk interi-
eur: de kortzichtigheid en het gebrek aan 
inzet van bepaalde gemeenteambtenaren. 
Projectleiders met te weinig ambitie, die te 
weinig eigen initiatief tonen. De goede niet 
te na gesproken, zoals de nieuwe buurt-
meester in zijn wijk, waarover Van Wees erg 
te spreken is. 

Stenen betalen
Hij heeft geen eenduidig antwoord op de 
vraag wat er zou moeten veranderen om 
de toewijding van buurtbewoners aan hun 
leefomgeving aan te wakkeren. “Toen 
mijn vader een paar jaar geleden overleed 
was één van zijn laatste statements: ‘dit 
land gaat aan communicatie kapot’. Dat is 
waar. Hij was manager bij ‘Philips Medical 
Systems’ en zag gebeuren dat de budgetten 
op waren voordat het echte werk gedaan 
kon worden. Bij dit stadsdeel ligt dat gevaar 
ook op de loer. “Je kan heel veel praten en 
bijeenkomsten beleggen over de openbare 
ruimte maar je moet er voor waken dat hier 
niet het grootste deel van je budget aan 
opgaat zodat je de stenen niet meer kunt 

betalen. Buurtbewoners gaan natuurlijk 
pas meedenken aan hun leefomgeving als 
ze enkele mooie voorbeelden van een der-
gelijke samenwerking gezien hebben. Er 
zou een strategie moeten worden bepaald 
hoe, buiten de langlopende landschap- en 
stedenbouwprojecten om, je op een snelle 
en frisse manier burgerinitiatief en/of jonge 
ontwerpers de ruimte geeft om experimen-
ten in de openbare ruimte te genereren. 
Op die manier zou je daadwerkelijk een 
duurzame verandering aan je openbare 
ruimte binnen het Vogelaarprincipe kunnen 
bewerkstelligen.” 

Van Wees is blij met de aanjaagfunctie 
van een brainstormclub als Amsterdam-
Noord Groene Stad Aan het Water 
(Angsaw), waarin hij ook zelf participeert. 
Vertegenwoordigers van Angsaw hebben 
zitting in diverse begeleidingscommissies 
en projectgroepen die als klankbord dienen 
voor het stadsdeel, corporaties en project-
ontwikkelaars. Daarnaast worden discus-
siebijeenkomsten georganiseerd. “Wat in 
Noord een frisse indruk maakt, is dat ze bij 
het stadsdeel bereid zijn om met zo’n groep 
als Angsaw in overleg te gaan en daar felle 
kritiek van te krijgen. Dat ze dat bovendien 
ook kunnen vertalen naar hun programma. 
Zelf heb ik vorig jaar, samen met anderen, 
een workshop georganiseerd over de Van 
der Pekbuurt en Nieuwendam-Noord. Onze 
kritiek was dat de inrichting van de publieke 
ruimte te vaak een sluitpost is, dat Noord 
daardoor stedelijke kwaliteiten ontbeert. 
Dan gaat het met name om pleinen, plant-
soenen en de groendienst. In het kader van 
die workshop hebben we hele interessante 
gesprekken gehad met de verantwoorde-
lijke portefeuillehouder in het bestuur van 
Noord, Harm-Jan van Schaik. Uiteindelijk 
hebben we van woningcorporatie Ymere en 
het stadsdeel wat geld gekregen en zijn we 
door de wijk getrokken met een groep van 
ongeveer vijfentwintig studenten, die we 
plannen hebben laten maken. Daarover zal 
in het najaar gepubliceerd worden.” 

Slotgracht
Dat is waar Van Wees uiteindelijk het meest 
fiducie in lijkt te hebben: het lanceren van 
vernieuwende ideeën. Laat duizend bloe-
men bloeien. “Je moet in workshops niet 
teveel mensen hebben uit het gerenom-
meerde circuit, voor wie dat soort dingen al 
snel een vingeroefening stedenbouw is. Je 
hebt frisse conceptuele kunstenaars nodig, 
die af en toe iets geks roepen. Er is hier 
bijvoorbeeld een grasveldje, een doodse 

akker, waarop een gemeenschapshuisje 
staat. Dat moet hufterproof zijn, dus heeft 
het stadsdeel er dikke stalen luiken opge-
zet. Dat heeft geen lekkere uitstraling. Uit 
de workshop kwam het idee voort: graaf er 
een slotgracht omheen en die luiken kunnen 
weg! Misschien een te kostbare oplossing, 
maar het is een interessant concept.” 
 Via allerlei omwegen lijken sommige van 
die ideeën uiteindelijk toch gerealiseerd te 
kunnen worden, ondanks alle belemmerin-
gen. Zo zal de entree van Amsterdam-Noord 
er in de toekomst waarschijnlijk heel wat 
uitnodigender uitzien dankzij de inspannin-
gen van Van Wees en zijn geestverwanten. 
“De Tolhuistuin wordt ontwikkeld door de 
Stichting Cultuur aan het IJ, die mij een 
opdracht heeft gegeven om de buitenruimte 
te ontwikkelen voor het nieuwe gebruik van 
de tuin als actief cultuurpark. Ik heb voor 
hen een schetsontwerp gemaakt, een heel 
pragmatisch plan voor de buitenruimte om 
met minimale middelen maximaal effect 
te sorteren. Het belangrijkste onderdeel 
daarvan is om de hekken die nu rond het 
Shellterrein staan weg te halen. Mijn plan is 
om dit gebied openbaar te maken, er een 
pleintje aan het water bij te maken, zodat 
het mogelijk is om door die tuin meande-
rend naar het pontje te lopen. Bovendien 
zitten de culturele initiatieven op het voor-
malige Shellterrein dan niet meer in zo’n 
dode hoek. Dat plan is nu goedgekeurd 
door het stadsdeel. De volgende stap is om 
er geld voor te krijgen. Dat is de hoogste 
horde.”
 In ieder geval komt er op 18 juli een 
cultureel festival in het gebied, dat een vrij-
plaats moet worden voor alle vormen van 
kunst en cultuur. “Daar komen een heleboel 
frisse ontwerpers. Met dat soort mensen 
kun je aan guerrilla-achtige tactieken gaan 
denken om iets te bereiken. Dat is mis-
schien de oplossing: los van permanente 
constructies gewoon ideeën gaan vormge-
ven, die semi-permanent of mobiel zijn en 
daarmee ook makkelijker realiseerbaar.” 
 =
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Nijmeegse universiteit en een docent 
zei dat de vakgroep planologie bezig 
was met een onderzoek naar de lang-
ste afstand die je in de stad kon fiet-
sen zonder te trappen. Dat beeld 
maakte diepe indruk. De academie 
als een in gedachten verzonken man 
in spijkerbroek die een flauwe heuvel 
in het land van Maas en Waal afrijdt, 
met zijn linkerhand aan het stuur en 
met in zijn rechterhand een pen en 
aantekenblok. Sociale wetenschap 
leek me tot dan toe twee varianten te 
kennen: meningen tellen of geld tel-
len, verklaren wat mensen vinden of 
verklaren wat ze hebben. Er bleek 
ook een derde weg. Ongeremd naar 
beneden rollen. 

Als ik krachtig afzet, tussen de tien-
tallen mensen en auto’s die staan te 
wachten door, en zorg dat ik meteen 
vaart heb op de hoek van de Bolsjaja 
Spaskaja Oelitsa en Kalantsjevskaja 
Oelitsa, dan glij ik eerst Komsomols-
kaja Plosjad voorbij, een enorm plein 
waar auto’s, bussen en voetgangers 
aan alle kanten overheen razen, alle-
maal op weg naar of afkomstig van 
de treinstations richting Petersburg, 
Kazan en Jaroslavl, en direct daarna 
komt en gaat voorbij aan mijn rech-
terkant het Leningradski hotel, een 
van de zeven beroemde of beruchte 
‘Stalin torens‘ die hoog uitrijzen boven 
de omringende 19e eeuwse huizen-
blokken, en als ik dan een beetje 
geluk heb met de daar min of meer 
op straat wonende agent en hij niet 
zwaait dat ik de stoep op moet, rol ik 
in een keer door de Orlivkov pereue-
lok heen, een straat die wat vals plat 
heeft en waar dus het belang van mijn 
eerste krachtige afzet begint te tellen, 
en met nog wat geluk heb ik groen 
licht op de oversteek van de Sadovaja, 
de achtbaansringweg die het cen-
trum van de stad insluit, en dan ein-
dig ik zo’n vijftig meter verder, naast 
de man die in Oezbeekse kleder-
dracht klanten voor zijn restaurant 
staat te werven, aan het begin van het 
straatje waaraan mijn huis ligt, dat 
onverbiddelijk omhoog loopt, en is dus 
trappen geboden, na ruim een kilo-
meter inspanningsloos voortbewegen.

Politiek analyseren is hier gecompli-
ceerd. Tel je geld, dan kun je minstens 
twee kanten op. De ‘krieses’ heeft grote 
gevolgen. Veel mensen verliezen van de 
ene dag op de andere hun baan. Op 
het platteland halen mensen water bij 
de pomp met emmers. Maar het stads-
beeld wordt nog altijd bepaald door een 
levendige en omvangrijke middenklasse. 
Die weet zich schijnbaar te redden. 60 
procent van het land heeft een mobiele 
telefoon. En als mensen nostalgisch 
worden, dan over een tijd waarin ieder-
een arm was in plaats van slechts een 
groot deel van de bevolking. 

Ga je meningen tellen, dan is de verwar-
ring niet meer te overzien. Om te begin-
nen zijn er veel meningen. Je mag zeg-
gen dat premier Poetin het helemaal 
fout doet en dat president Medvedev 
zijn schoothond is. Je krijgt die bood-
schap niet op TV. In ettelijke kranten 
tref je haar echter dagelijks aan. Op 
internet ook heel wat lomper verwoord. 
Tegelijkertijd zijn sinds 1991 meer dan 
200 journalisten omgebracht, men-
sen die over de vervaagde grens tussen 
macht en misdaad schreven. Tot veroor-
delingen komt het zelden. Tenslotte zijn 
in opiniepeilingen steun voor de regering 
en wantrouwen in de overheid beide 
groot. De onderliggende boodschap zou 
kunnen zijn dat men andere dingen aan 
het hoofd heeft dan consistente poli-
tieke antwoorden. 

Als een laissez-faire politiestaat kan 
bestaan, dan is Rusland het voorbeeld. 
Het is niet zo makkelijk om je tot de 
tegenstrijdigheden te verhouden. Een 
kant van het verhaal negeren is verlei-
delijk. Lees zes weken achter elkaar 
‘The Economist‘ of ‘The New York 
Times’ en je denkt dat iedere Rus zelf-
moord op korte termijn overweegt van-
wege zijn ondeugdelijke regering. Kijk 
zes weken Russische TV en je denkt dat 
geen centimeter onbebouwde grond 
meer te vinden is vanwege alle door Poe-
tin geopende ziekenhuizen, bruggen, 
fabrieken, scholen en judozalen. 

Gelukkig bestaat behalve geld tellen en 
meningen tellen dus nog een strategie 
om de zaken te verklaren. Ik vermoed 
dat wanneer ik van de Mussenheuvels 
aan de rand van de stad naar beneden 
rijd, ik in één keer naar het Kremlin 
zoef. Meer dan 5 kilometer. Kom daar 
eens om met je Berg en Dalseweg.
 =

OngeremdMenno Hurenkamp vanuit Moskou
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Floor lysen + Joachim sullivan 
studenten aan de universiteit van amsterdam

Yup naast Pek
Studenten onderzoeken Noord 
voor hun interdisciplinaire minor 
’Maakbaarheid in de Grote Stad’. 

Aan de overkant van het Centraal Station 
in Amsterdam ligt een van de moeilijkste ste-
denbouwkundige vraagstukken van dit moment. 
Wie recht oversteekt met de veerpont komt aan 
in Amsterdam Noord, een stadsdeel met een 
Mokum’s dorpsgevoel dat in heel hoog tempo 
verandert in een ‘hip’ stukje Amsterdam. De 
make-over van Noord past in de ambitie van 
Amsterdam om voorop te lopen in de concur-
rentiestrijd tussen creatieve wereldsteden. 
Klapstuk van deze verandering is de bouw van 
de wijk ‘Overhoeks’. Het wordt een gloednieuw 
gebied met luxe appartementen en kantoren 
net over het water; centraler kan het bijna niet. 
Maar wat is de betekenis van deze vernieuwing, 
verhipping en veryupping voor de bestaande 
bewoners van Noord? Wat betekenen de groot-
stedelijke ambities voor de buren van deze 
nieuwe wijk?
 Direct naast Overhoeks ligt de oude ‘Van 
der Pek-buurt’. Het is een Vogelaarwijk met 
veel rode bakstenen huizen uit de jaren dertig, 
piepklein en gehorig om in te wonen. Waar 
Overhoeks zich richt op creatieve ‘kenniswer-
kers’, mensen met een relatief hoge opleiding en 
dito inkomen, heerst er in de Van der Pekbuurt 
veel armoede en werkeloosheid. Dat er een 
kloof tussen deze twee wijken zal ontstaan lijkt 
onvermijdelijk. De bewoners van de Van der 
Pek buurt kijken nu al argwanend naar de bill-
boards met ‘artist impressions’ van het nieuwe 
Overhoeks. Zij herkennen daarin niets van hun 
eigen Amsterdam Noord. Ze zien vooral tegen-
stellingen. Het kosmopolitische karakter van 
Overhoeks tegenover het dorpse karakter van de 
Van der Pekbuurt. De blik op de toekomst tegen-

over de blik op het hier en nu. Hoogbouw tegen-
over laagbouw. Weidse groene boulevard aan 
het IJ tegenover stenen pleinen, huizen en stra-
ten verderop. Deze twee werelden worden zelfs 
fysiek gescheiden door het Buiksloterkanaal, 
dat ooit het voormalige Shell-terrein afschermde 
maar nu zal worden gemarkeerd door ‘de Strip’, 
een reeks wolkenkrabbers die als een torenhoge 
facade tegenover de Van der Pekbuurt komt te 
staan.
 In een glinsterend, doorzichtig gebouw-
tje vlakbij de halte van de veerpont staat de 
maquette van Overhoeks opgesteld. Met een 
muur van flats en een grens-kanaal doet het plan 
denken aan de trendy ‘burcht bouw’ die al op 
verschillende plekken in Nederland is gereali-
seerd. Het zijn gloednieuwe wijken met een ‘his-
torisch tintje’: een pakhuisje met een grachtje 
of moderne appartementen met ‘authentiecke 
ouden naemen’. De burchtwijk voelt fijn en veilig 
voor de mensen binnen de grenzen van de buurt. 
Een begrenzing die op sommige plaatsen in 
Nederland soms letterlijk wordt gesymboliseerd 
door een ophaalbrug. Ook aan het ‘gevoel’ van 
Overhoeks wordt hard gewerkt, de geplande 
wooncomplexen hebben namen als ‘De Halve 
Maen’, ‘Prinsendam’ en ‘De Zeven Provinciën’. 
De wijk is een schoolvoorbeeld van ‘place bran-
ding’, een marketingstrategie waarbij er een 
passend ‘merk’ voor een gebied wordt ontwik-
keld om nieuwe bewoners en bedrijven aan te 
trekken. Niet alleen op de billboards tegenover 
de Van der Pek buurt, maar ook in glossy folders 
en reclames wil Overhoeks uitstralen ‘levendig’, 
‘eigenzinnig’, ‘kosmopolitisch’ en ‘cultureel’ te 
zijn. Met geen woord (of beeld) wordt er in de 
branding van Overhoeks gerept over de ‘achter-
kant’ van de nieuwe wijk. Over de historische 
context van Amsterdam Noord waar de Van 
der Pekbuurt onderdeel van uitmaakt. Tussen 
tientallen sfeerbeelden van culinaire business-
lunches, rosé in de zon en een ‘kosmopolitisch’ 

meisje in een Nepalese hoogvlakte is er plaats 
voor maar één zogenaamd ‘toefje’ van het oude 
Amsterdam Noord: een abstracte foto van een 
verroeste scheepsketting. Dat er een veel min-
der abstracte, ‘levendige’, ‘eigenzinnige’ en zeer 
multiculturele wijk direct naast Overhoeks ligt 
lijkt de merk-strategen volledig ontgaan. De 
marketing van Overhoeks staat symbool voor de 
toenemende segregatie van verschillende soci-
ale groepen in Amsterdam. 
 Over die segregatie maken de ontwikkelaars 
van Amsterdam Noord zich geen zorgen. Door 
de hippe trek naar het Noorden en de afbouw 
van het aantal sociale huurwoningen zal ook de 
Van der Pekbuurt over tien jaar veel meer lijken 
op de Overhoekse billboard-beelden, zo calcu-
leren de ontwikkelaars. Het werkelijke resultaat 
is dat tientallen gezinnen uit hun vertrouwde 
buurt zullen moeten verhuizen. Opnieuw 
staat Amsterdamse ‘vernieuwing’ ook voor 
Amsterdamse ‘verdrijving’. 
 De bouw van Overhoeks is een logisch 
gevolg van het maximaal willen benutten van de 
ruimte rondom het centrum. Ook de oudere en 
meer achtergestelde buurten zoals de Van der 
Pek zullen mee gaan in deze vaak wrange ‘vaart 
der volkeren’. De gemeente Amsterdam is nu met 
klem aan zet om de diversiteit van de Van der 
Pekbuurt en van Amsterdam Noord als geheel 
te behouden en ervoor te zorgen dat ook de hui-
dige bewoners profiteren van het toekomstige 
succes van Overhoeks. Een torenhoge haag van 
beton en glas is daarin niet het goede signaal. 
Ontwikkelaars moeten streven naar een ‘open’ 
architectuur. Echter, het is nog belangrijker dat 
de stad Amsterdam begint met het creëren van 
mogelijke ontmoetingsplaatsen of handelsom-
standigheden tussen deze verschillende wijken. 
Amsterdam moet niet veranderen in een samen-
raapsel van sociale eilandjes, maar verschillen 
op een positieve manier inzetten.
 =



Boven: concept-ontwerp voor het ‘hippe’ overhoeks
Onder: beelden uit een fotodocumentaire van Bernice Siewe over een volksbuurt in Amsterdam Noord
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foto's van Philippe McIntyre vanaf de Shell-torenPanorama van Noord
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Panorama van Noord



Klaar van der lippe en Bart Stuart bij hun werk-
plaats onder helling X van de oude nDSM-werf, 
geportretteerd dor Philippe McIntyre.
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Begin
De scheepswerf nSM was een van de grootste en modernste 
van Europa. Hier gleden de casco’s voor de olietankers van 
Shell in het water, na feestelijke doop met fanfare en majoret-
tes. Duizenden mensen werkten hier hun hele leven. De meeste 
mannen begonnen ongeschoold. Ze werden nageljongen en 
klommen op, op de ladder. De carrière vond plaats in de ver-
schillende afdelingen op de werf. Het was een wereld op zich. 
Een gemeenschap. Het maatschappelijk onderscheid tussen 
mensen kon je aflezen aan het hoofddeksel. De hoeden en de 
petten. De hoeden werkten op de schone kantoren en tekenka-
mers. De petten waren het werkvolk op de vloer. De arbeiders 
die de grote olietankers uit kleine onderdelen in elkaar lasten. 
In 1984 komt hieraan een einde. In Taiwan is het arbeidsloon 
veel lager. Produceren kan niet meer. 
Het wordt stil.

Tweede leven
na het failliet in 1984 ligt het gebied er vergeten bij. In 1993 
komen kunstenaars. Zij stichtten in de ruimtes onder de hellin-
gen ateliers. Ambachtelijke werkplaatsen waar gewerkt wordt 
met reflectie op productie. Pettenwerk met een hoed. Dit is een 
spontane ontwikkeling, er ontstaat een nieuwe gemeenschap 
door zelfbeheer van een groep mensen. Privé personen die 
een publiek terrein beheren. In 2000 word de ontwikkeling 
versneld door gemeentelijk beleid: oude gebouwen raken in. 
Kunstenaarsruimte wordt nu een plek voor creative Industry: 
dienstverlening in een industriële omgeving. Hoed op een pet-
tenplek. De grond wordt warmer en de prijs van de vierkante 
meter stijgt ieder jaar. Een klassiek scenario dat eerder al 
gebeurde in de Docklands van londen en new York. In 2009 
is de spontane ontwikkeling officieel beëindigd: er is een plan 
door ontwikkelaars. Er komt ruimte voor winst. Het spontane 
word steeds meer geformaliseerd door een strategiebesluit. Er 
gaan nu dingen gebouwd worden die blijven. Iconen in bak-
steen. 

Gemene grond
Voor het beslissen over gebruik van ruimte heb je geen hoed 
of pet, maar positie nodig. Het bezit en beheer van publieke 
ruimte is het privilege van de overheid of de ontwikkelaar. 
Met het terugtreden van de overheid wordt publieke ruimte 
steeds schaarser. Maar collectieve ruimte is niet alleen een 
beheersrisico of een winstkans, het is ook cultureel erfgoed. 
Het is de verbinding tussen privéruimtes. Het is een plek waar 
je gezamenlijk bent. Een positie die noch ontwikkelaar noch 
ambtenaar inneemt. Wij stellen voor ruimte aan betrokken bur-
gers beschikbaar te stellen. Zogenaamde gemene grond: Een 
groep betrokken burgers krijgt een publiek terrein in zelfbe-
heer. Geschikte ruimte om dit experiment beginnen is helling X 
en de ruimte eromheen. Het dak is openbare ruimte. Wat kan 
daar gebeuren? Speelruimte, maar niet leisure. Gemene grond 
is een sociaal icoon: een virtueel gebouw van goede wil. Het 
kan een Monument voor gemeenschap worden.

Speelregels 
Voorstel voor het maken van een collectieve publieke ruimte. 
Iedere burger krijgt een voucher voor een oppervlakte grond 
ter grootte van zijn lichaamsomtrek. Deze vouchers worden 
gezamenlijk geldig op het moment dat hij/zij met nog minimaal 
49 anderen voor dezelfde gemeenschappelijke bestemming 
vindt. Deze bestemming kan alles behalve wonen of weken 
zijn. Het beheer en onderhoud van de gezamenlijke plek is 
voor de indieners. Wanneer dit niet of ernstig onvoldoende 
gebeurt komen de vouchers weer beschikbaar voor anderen.

nDSM: VAn ScHEEPSWERf nAAR VRIJPlAATS 
een vrij voorstel van Klaar van der lippe en Bart Stuart

Vrije Voorstellen zijn vrij, 
maar niet vrijblijvend en hun inhoud 

kan daarom niet zonder overleg met de 
auteurs gebruikt of verspreid worden. 

Meer weten of contact? 
burospelen@gmail.com

de maat van jouw aandeel in de collectieve plek

gemene grond Helling X nDSM
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Jero en KleIJne                 
Journalist in Amsterdam-noord

“Amsterdam-noord is door zijn 
aard, ligging en historie een 
onuitputtelijke bron voor het 
maken van plannen”, aldus de 
politicus die voorstelde een 
goed plan te maken voor het 
vele water en groen in de het 
stadsdeel, want dat is de reden 
waarom mensen er graag 
wonen. De geschiedenis van 
een succesvolle notie. 

Het realiseren van een groene 
noordelijke IJ-oever die toegankelijk is 
voor wandelaars en fietsers. Dat was de 
voornaamste boodschap van de notitie “De 
Groene oever van het IJ” die planoloog 
Harkolien Meinsma in 2000 schreef samen 
met architect Marina roosebeek. Van 
zo’n groene oever die toen misschien een 
utopie leek, worden nu de contouren lang-
zaam zichtbaar. In Amsterdam-noord blikt 
een opgetogen Meinsma terug: “Toen ik 
gevraagd werd om deze notitie te schrijven, 
gaven zowel de gemeente als het stadsdeel 
nog voorrang aan de ontwikkeling van het 
centrumgebied in noord boven de oever”, 
vertelt ze in het noord-Amsterdamse 
café De Pont. “De vraag van De Groenen 
was: wat moet je daar als algemene lijn 
tegenover zetten? Voor mij was dat een 
belangrijke vraag. Ik volgde de ontwikke-
ling van de IJ-oevers al jaren en was al lang 
van mening dat het van belang was om een 
goed beeld te schetsen van beide oevers. 
De noordoever is bovendien de zonzijde 
van het IJ, met een prachtig zicht op stad. 
Het water glinstert daar echt. Als je daar 
geen samenhangende plannen voor ont-
wikkelt, laat je kansen voorbij gaan. Dus het 
schrijven van de notitie was voor mij een 
eervolle en belangwekkende opdracht.”
 Fractievoorzitter van De Groenen Bert 
Tiddens (stadsdeelraad Amsterdam-
noord) gaf Harkolien Meinsma destijds 
opdracht voor het schrijven van de notitie. 
De bevlogen politicus is helaas in 2008 
overleden, maar in zijn voorwoord is 
Tiddens duidelijk over zijn motivatie om de 
notitie te laten maken: “Amsterdam-noord 
is door zijn aard, ligging en historie een 
onuitputtelijke bron voor het maken van 
plannen. Gelukkig zijn er twee constante 
factoren die alle inwoners binden: uit 
onderzoek blijkt telkens weer dat men in 
noord woont vanwege zowel het water als 
het groen. Het is van het grootste belang 
de synthese tussen het water en het groen 
veilig te stellen voordat ingrijpende veran-
deringen dat voorgoed onmogelijk maken.”
 Harkolien Meinsma vroeg architect 
Marina roosebeek om bij het schrijven van 
de notitie te helpen. In de boot van een 
vriendin uit noord ‘snuffelden’ ze samen de 
hele oever af en van wat ze aantroffen wer-
den ze niet bepaald vrolijk. “Bij Shell zagen 
we zelfs een manshoog hek, met daar-
achter een man die op een stoeltje zat te 
slapen met zijn gezicht naar het IJ. een heel 
symbolisch beeld natuurlijk. niet alleen 
was de oever op de meeste plaatsen niet 

toegankelijk, maar we zagen op sommige 
plekken zelfs geparkeerde vrachtwagens en 
opslag van kabelhaspels. Bovendien hadden 
veel bedrijven hun terrein uitgebreid, het 
IJ in. Wanneer je als overheid die ontwikke-
ling een halt toe wilt roepen, moet je er iets 
voor leggen: een openbare oever, desnoods 
in de vorm van een drijvende ‘boardwalk’.”
 In de ‘Groene oever aan het IJ’ doen de 
auteurs in 2000 diverse suggesties voor 
invulling van de openbare, groene oever. 
Aan de oostkant stellen ze onder meer 
voor om de kade aan het IJplein te herin 
richten als fiets-/wandelpad in een groene 
omgeving en het druk bevaren zijkanaal 
K te verrijken met een pontje. Ten westen 
van de Shelltoren moet volgens de notitie 
een boulevard komen, met lichtpotten in 
de grond. “Zo ontstaat ’s avonds een fee-
erieke sfeer die grote aantrekkingskracht 
heeft op passanten, ook aan de overkant 
van het IJ.” De auteurs realiseren zich dat 
de bestaande zijkanalen het doortrekken 
van de westelijke route bemoeilijken, maar 
bruggen of veren kunnen dat probleem ver-
helpen. Hun conclusie: “Talloze voordelen 
zijn genoemd van het plan om de noorder 
IJ-oever openbaar te maken en er een 
doorgaande langzaamverkeersroute aan 
te leggen. Het is van levensbelang voor het 
realiseren van deze route dat in alle plan-
nen die voor de oever in ontwikkeling zijn 
met het aanleggen ervan rekening wordt 
gehouden.”

Politieke adoptie
negen jaar later is duidelijk dat de verant-
woordelijke plannenmakers de afgelopen 
jaren goed naar Meinsma en roosebeek 
hebben geluisterd. Aan de westflank van de 
oever ligt bij het bruisende nDSM-terrein 
het bescheiden Keerkringpark, een toegang 
tot het IJ voor de inwoners van Tuindorp 
oostzaan. Aan de oostflank komen 
openbare paden langs de weilanden van 
Schellingwoude en waarschijnlijk ook langs 
het Hamerstraatgebied. Meinsma: “er staat 
al een stippellijntje ingetekend.” langs de 
hele oever hebben de afgelopen jaren maar 
liefst vijf nieuwe restaurants hun deuren 
geopend, met grote en druk bezochte ter-
rassen aan het water.
 Veel groener is de oever de afgelopen 
jaren nog niet geworden. Als Harkolien 
Meinsma in café De Pont uit het raam kijkt, 
kan ze echter net achter de Shelltoren de 
voorbereidingen zien voor de voorlopige 
mijlpaal van de groene oever: het drie 
hectare grote oeverpark, ontworpen door 

de groene oever
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stadsarchitect Ton Schaap. Vanaf eind 
2009 bereikbaar via een pad dat vanaf het 
Buiksloterwegveer langs het toekomstige 
Filmmuseum zal lopen. Harkolien Meinsma 
gooide zelf hoogstpersoonlijk een van de 
eerste scheppen zand in het water bij de 
start van de drooglegging van het park-
terrein. “Schaap heeft dankbaar gebruik 
gemaakt van de ideeën in onze notitie. Ik 
vind het prachtig dat het park er komt, des-
tijds had ik niet gedacht dat onze ideeën zo 
snel gerealiseerd zouden worden. Dat komt 
natuurlijk mede doordat Shell in 2002 een 
groot deel van zijn terrein aan het IJ ver-
kocht aan de gemeente.”
 Dat “De Groene oever van het IJ” negen 
jaar later al geleid heeft tot concrete plan-
nen, heeft alles te maken met de politieke 
adoptie van de notitie. na het verschijnen 
van de notitie dienden De Groenen en 
Groenlinks onmiddellijk samen een raads-
initiatief in om “De Groene oever van het 
IJ” voortaan te gebruiken als uitgangspunt 
voor het ontwikkelen van de oever. De 
stadsdeelraad stemde daar unaniem mee 
in, vertelt ruud repko (De Groenen), toen 
collega-raadslid en vorig jaar opvolger van 
Bert Tiddens. “Het was voor het eerst dat 
een raadsinitiatief van De Groenen werd 
aangenomen. Veel was daarbij te danken 
aan de overtuigingskracht van de persoon 
Bert Tiddens, maar natuurlijk ging het 
ook om de inhoud van de notitie. Ik moet 
zeggen dat ik zelf op voorhand enigszins 
sceptisch was, maar de notitie toonde dui-
delijk aan dat een openbare, groene oever 
haalbaar en technisch uitvoerbaar was.”
 Als vervolg heeft de stadsdeelraad in 
2005 het meerjarenprogramma Groene 
route langs de noordelijke IJ-oever vast-
gesteld. Het meerjarenprogramma omvat 
de volgende voorstellen: aanleg van een 
fietsroute naar overhoeks, aanleg van 
een schelpenpad bij de oranjesluizen, het 
aanpakken van kades IJplein/Motorwal en 
omvorming van de TT Vasumweg tot de 
recreatieboulevard. Hoewel vier jaar later 
nog niet alle projecten zijn uitgevoerd, is 
het wel duidelijk dat het stadsdeel ‘De 
groene oever van het IJ’ serieus neemt.

Poot stijf
ook Amsterdam-noord Groene Stad Aan 
het Water (Angsaw) omarmde de notitie 
meteen. Deze vereniging maakt zich al 
sinds 1994 hard voor een groene oever en 
heeft als missie om de maatschappelijke 
discussie over een evenwichtige ontwikke-
ling van Amsterdam-noord te bevorderen. 

Voorzitter Harry van de Berg: “ruimtelijke 
ordening is te belangrijk om alleen aan de 
politiek over te laten. onze belangrijkste 
boodschap is dat Amsterdam-noord weer 
aan het IJ moet komen te liggen. Met open-
bare en toegankelijke oevers en een men-
ging van wonen en werken. ‘De Groene 
oever van het IJ’ past daar naadloos in. Het 
aanleggen van een volledig openbare en 
groene oever is lastig, maar dat ligt niet 
aan de politiek of andere plannenmakers. 
er zitten aan het IJ nog steeds een aantal 
grote bedrijven die hun poot stijf houden. 
Bij het Shellterrein komt straks een soort 

‘boardwalk’ met riet ervoor, maar niet alle 
bedrijven zijn daar happig op. Met name 
Albemarle is aan de oostkant een groot 
obstakel.”
 Angsaw heeft drie deskundigen, onder 
wie opnieuw Harkolien Meinsma, de 
opdracht gegeven om een notitie te 
schrijven over juist die oostflank. In juni 
wordt de notitie gepresenteerd aan politici, 
bewoners en andere belanghebbenden. 
Van den Berg: “We proberen hiermee de 
politiek te beïnvloeden om bij het maken 
van plannen voor de oostflank de groene 
oever niet uit het oog te verliezen. Bij de 
uitwerking van het projectbesluit voor 
het Hamerstraatgebied staat de oever al 
op de agenda, hoewel we er in de begelei-
dingscommissie nog een stevige discussie 
over voeren met de zittende bedrijven. Wij 
denken overigens dat die grote, industriële 
bedrijven daar niet voor de eeuwigheid zit-
ten, dus in die zin is er sowieso perspectief.”
 Harkolien Meinsma roept stadsdeel én 
gemeente op om de zonzijde van het IJ de 
komende jaren ook op andere punten goed 
in de gaten te blijven houden. Ze wijst naar 
de picknicktafels op het terras van café De 
Pont. “eekhoorntjesmeubilair. Voor mij is 
dat typerend voor het gebrek aan allure en 
flair bij de inrichting van de oever. laten 
we hopen dat dat bijvoorbeeld wel gebeurt 
bij het inrichten van het oeverpark en de 
kade van het IJplein. Daarnaast is het voor 
mij onbegrijpelijk dat de Sixhaven in eerste 
instantie geen metrostation krijgt, met het 
Filmmuseum en de Tolhuistuin wordt dit 
een cultuurcentrum! een typisch voorbeeld 
van centralistisch denken. De overheid 
moet de oever nog veel serieuzer gaan 
nemen.”
 =

de groene oever
beeld: Peter V

alckx
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Café Noorderlicht op de NDSM-werf
Foto: Philippe McIntyre

De strijd om de stoep

Het straatbeeld verandert. Politie 
en beveiligingscamera’s bepalen 
nu voor een belangrijk deel dit 
beeld. Particuliere partijen krijgen 
een steeds grotere inbreng in hoe 
de publieke ruimte eruit komt te 
zien. Dit doet de vraag rijzen: hoe 
openbaar is de openbare ruimte 
nog? Deze documentaire van de 
VPRO gaat over de invloed van de 
oprukkende commercialisering en 
groeiende veiligheidsclaims op de 
openbare ruimte.  

De strijd om de stoep, documentaire-
reeks De Nieuwe Wereld, VPRO 1999
Te zien op www.hollanddoc.nl/dos-
siers/, onder de kop ‘Privacy en 
bewakingscamera’s’ 
 MB

Het verdwijnen van de 
parochiale ruimte

 Brunt, L. en Deben, L., 
 De ijle zone, Druk BV Zeist, 2001

Deze publicatie is een verslag van 
onderzoek dat is uitgevoerd binnen 
het Partnership-programma van 
het Directoraat-Generaal van de 
Volkshuisvesting (DGVH) en de Net-
herlands Graduate School of Housing 
and Urban Research (NETHUR)

De openbare ruimte van de stad is 
herontdekt. Aanvankelijk vervulde 
de binnenstad vooral een arbeids-
functie. De laatste decennia neemt 
de populariteit van het stadcentrum 
als woonplek toe. Bovendien is de 
gemeente de binnenstad meer en 
meer gaan zien als ‘marketinginstru-
ment’. Horecagelegenheid schieten 
als paddestoelen uit de grond en 
vele activiteiten worden georgani-
seerd. Dit trekt toeristen. Cafés en 
dancings doen goede zaken.
 Veel verschillende groepen 
willen dus gebruik maken van de 
beperkte ruimte in de stad. Dit 
leidt tot spanningen. De bezoekers 
eisen een steeds groter deel van 
de ruimte in de stad op. Tegelijk zie 
je bij de bewoners een groeiende 
behoefte om hun private omgeving 
af te schermen door hagen of hek-
ken. Een scherpe tweedeling tussen 
openbaar en privé ontstaat. Hierdoor 
verdwijnt het overgangsgebied waar 
buren elkaar ontmoeten, ook wel 
de parochiale ruimte genoemd. Dit 
boek gaat over deze spanning en 
illustreert hoe het parochiale domein 
verdwijnt. 
 MB

Jan Donkers: 
Zo dichtbij Amsterdam

  6e druk, met foto’s van Kors van 
Bennekom, Atlas, A’dam 2008

Voor wie Amsterdam Noord beter wil 
leren kennen, is dit boek zowel een 
must als een prachtig vertrekpunt. 
Zonder het Amsterdamse stadsdeel 
te romantiseren geeft hij een lief-
devol beeld van de ontwikkeling 
van de buurt waar hij opgroeide en 
die hij maar al te graag de rug toe-
keerde om zich in ‘de stad’ te vesti-
gen. De veelbewogen geschiedenis 
van de buurt met zijn galgenveld, 

‘opvoedingsdorp’ Asterdorp, een tijd-
lang legendarische voetbalclub de 
Volewijckers kom aan de orde, maar 
ook het heden met de vele sociale 
problemen in achterstandswijken, de 
dramatiek van het faillissement van 
de scheepsbouw en zijn gevolgen 
voor de werkloze arbeiders en de 
nieuwe bloei met kunstenaars langs 
de oevers van het IJ. Wie Noord al 
kent, kan het bij het lezen van dit 
boek vast niet droog houden, maar 
ook wie via dit boek kennis maakt 
met het stiefkind van Amsterdam, 
ontkomt niet aan ontroering door 
de fijnzinnige en rake pen van Jan 
Donkers. 
 EM 
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Festivals: Over het IJ

Op 2 juli gaat het Over het II-festival 
weer van start. Elf dagen lang is de 
oude NDSM-werf het podium voor 
spannende, ontroerende en grappige 
voorstellingen. Het festival biedt 
jonge theatermakers een kans om 
met nieuwe producties te experi-
menten en om te improviseren.
 2 juli tot 12 juli
 NDSM-werf A’dam-Noord
 www.overhetij.nl  

Grachtenfestival

Van 15 tot met 23 augustus vindt de 
twaalfde editie van het Grachten-
festival plaats. Tijdens dit jaarlijks 
terugkerende muziekfestival zal de 
klassieke muziek opgevoerd worden 
in diverse bijzondere locaties in de 
Amsterdamse binnenstad en rond de 
IJ-Oever.
 15 t/m 23 augustus
  Muziekpodia in binnenstad en 

rond de IJ-over, Amsterdam
 www.grachtenfestival.nl 

Noorderpark Festival

Het Noorderpark Festival is in korte 
tijd uitgegroeid tot een evenement 
met landelijke bekendheid. Ook de 
vierde editie van dit festival zijn vele 
muziek- en dansvoorstellingen van 
artiesten over de hele wereld te zien, 
waarbij lokale talenten ook een kans 
krijgen.
 12 en 13 september 2009
 Florapark, Amsterdam Noord

Rapport over 
openbare ruimte

De Openbare Ruimte is jarenlang 
geen issue geweest in politiek Den 
Haag. Zeven jaar lang verscheen er 
geen rapport over dit onderwerp. 
Deze lange stilte is nu doorbroken. 

‘Publieke ruimte: naar een nieuwe 
balans tussen beeld, belang en 
beheer’ , luidt de titel van het rap-
port dat geschreven is door de VROM-
raad. Op 5 juni is het stuk aangebo-
den aan Jacqueline Cramer, minister 
van VROM. Volgens de raad was het 
rapport nodig om de veranderde 
visie op en beoordeling van de open-
bare ruimte in kaart te brengen. De 
openbare ruimte moet weer onder-
deel worden van het beleid.
  In het rapport van de VROM-raad 
worden er vier soorten gebieden 
uitgelicht: de binnensteden, de 
naoorlogse wijken, de stadrandzones 
en het landelijk gebied. Gekeken 
worden naar het beeld, het belang 
en het beheer van deze ruimtes. De 
adviezen die door de raad gegeven 
worden zetten aan tot urgentie, kwa-
liteit en betrokkenheid.

  Publieke ruimte: naar een nieu-
we balans tussen beeld, belang 
en beheer, rapport VROM-raad, 
2009  

Verder eten en drinken

Zondagmiddag verlaten we onze 
thuisbasis in Amsterdam-West en 
gaan op expeditie naar Noord. Ons 
doel: ontdekken waar je moet zijn 
voor een hapje en een drankje. We 
hebben vooraf een route uitgestip-
peld. Deze gaat langs de tenten aan 
het IJ, maar ook dieper Noord in.
Eerst een kop koffie bij De Klaproos. 
Dat blijkt een witgeverfd houten 
schuurtje langs de kant van de weg 
te zijn. En gesloten. Jammer, want 
we zijn benieuwd wie hier normaal 
gesproken komt. Een stukje terug ligt 
de redelijk drukke IJ-kantine aan het 
water. Mooi hoog en licht gebouw, 
lekkere koffie, maar de bediening 
laat lang op zich wachten. Pluspunt: 
iedere zondagmiddag live jazz. Het 
publiek is gemêleerd: van jong tot 
oud, van gezinnen tot mensen die in 
hun eentje de krant lezen. Een eindje 
verderop op het oude NDSM-terrein 
ligt café Noorderlicht, waar je sinds 
kort niet meer alleen kunstenaars en 
alternatievelingen, maar ook zaken-
mannen in pak van de alternatieve 
lunch ziet genieten. Dan gaan we op 
zoek naar André’s eetcafé dat verder 
in Noord ligt. Maar dat eetcafé noch 
André is ergens te bekennen. Een 
straat verderop zou Toppi moeten 
zijn. Ook Toppi blijkt niet meer te 
bestaan. Een andere optie is het 
buurtcafé op de hoek. Hier begint 
echter net een voetbalwedstrijd, wat 
voor een hoop lawaai zorgt. Niet erg 
aanlokkelijk als je niet van voetbal 
houdt. De route gaat verder naar het 
IJ, dit keer naar café De Pont. Het 
is mooi gelegen aan het water met 
een terras, maar de zon laat zich 
niet zien vandaag, dus er is niemand 

te bekennen. Ook binnen is het zo 
goed als leeg. Zou dat komen door 
het naar boter smakende kleffe 
brood, de ongezellige inrichting en 
de skyradio-muziek? Er is nog een 
hoop tijd te overbruggen voor het 
eten, dus toch nog maar even verder 
kijken. Een passant tipt de Goudfa-
zant. We zijn blij wanneer de vierde 
voorbijganger eindelijk weet waar 
we moeten zijn. De verbouwde loods 
ligt ergens op een soort verlaten 
woonboulevard/ industrieterrein. 
Maar wel mooi aan het IJ. Het is 
een gigantische ruimte met linnen 
gedekte tafels en goedkoop ogende 
plastic schoolkantine-stoelen. Het 
publiek is wat belegen en stijf, wat 
in contrast staat met de jonge en 
hippe bediening. De wijn is lekker en 
we zijn benieuwd naar de kaart, dus 
we komen zeker nog eens terug. Na 
dit aperitiefje schuiven we aan tafel 
bij restaurant Wilhelmina Dok, ook 
gelegen aan het water. De attente 
ober wijst ons een tafel met prachtig 
uitzicht over het water met de torens 
van hartje centrum in de verte. Het 
eten is niet goedkoop, maar de anti-
pasti zijn gemaakt van verse ingre-
diënten, de heek smaakt prima en 
het lam is mooi rosé gebakken. En 
bovenal: het bestaat én het is te vin-
den. Nu begrijpen we waarom niet-
Noordelingen vooral naar de tenten 
langs het IJ gaan.

  Marieke Blekemolen 
 & Noortje Thijssen

verder lezen&kijken
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De Unie slaat terug
Na bijna elf jaar in het Euro-

pees Parlement maakt 

Joost Lagendijk de balans 

op. Van de spectaculaire val 

van de Europese Commissie 

en de triomf van GroenLinks 

in 1999 tot de opkomst van 

populisme en scepsis in het 

debat over Europa. Hij pleit 

voor een Europese Unie die 

nationale verschillen res-

pecteert en tegelijk Europa 

een helderder stem op het 

wereldtoneel geeft.

Veel spectaculairder had ik mijn 

start als volksvertegenwoordiger niet 

kunnen verzinnen. Drie maanden nadat 

ik op 1 september 1998 Nel van Dijk was 

opgevolgd als enige lid van het Europees 

Parlement (EP) namens GroenLinks barst-

te de bom in Brussel. Via de Groene frac-

tie in het EP bracht Paul van Buitenen, op 

dat moment ambtenaar bij de Europese 

Commissie (EC), dossiers naar buiten die 

bevestigden wat financieel deskundi-

gen in het EP al lang bevroedden: dat er 

binnen de EC sprake was van vriendjes-

politiek en een schrijnend gebrek aan 

controle en verantwoordelijkheidbesef. 

Toen de boodschapper hardhandig tot 

de orde werd geroepen was de maat vol 

voor een meerderheid van het EP. Begin 

1999 struikelde de EC onder leiding van 

de Luxemburger Jacques Santer van het 

ene schandaal naar het volgende onthul-

lende rapport. Het EP liet zien dat het 

niet dat tandeloze parlement was waar 

veel Europese media en burgers het voor 

aanzagen en beet door. Voor het eerst 

in de geschiedenis van de Europese Unie 

zag het dagelijks bestuur van de EU zich 

gedwongen af te treden. Het was ook 

een eerste persoonlijke kennismaking 

met de invloed van de media en de kracht 

van beeldvorming. In het publieke debat 

bleek ieder lid van de EC schuldig tot men 

het tegendeel kon bewijzen. Iedere nuan-

ce verdween en al snel kwam niet alleen 

de EC maar ook het EP in een kwaad dag-

licht te staan door gesjoemel met reis- en 

andere onkostenvergoedingen. Brussel 

werd in de perceptie van velen één pot 

nat waar iedereen boter op zijn hoofd 

heeft. Terugkijkend ben ik nog steeds blij 

dat toen de misstanden in de Europese 

instellingen aangepakt werden. Maar het 

idee dat je tijdens die schoonmaak zelf 

als EP of als aanklagend parlementariër 

ongeschonden uit de strijd kunt komen 

was naïef. Ook ik werd tijdens de cam-

pagne voor de Europese verkiezingen van 

een paar maanden later tijdens debat-

ten aangesproken op mijn vermeende 

dubieuze declareergedrag en moest me 

verdedigen tegen de aantijging een zak-

kenvuller te zijn.

Schoon en eerlijk
Een deel van de kiezers maakte gelukkig 

wel onderscheid. Onze grootste concur-

rent de PvdA werd geassocieerd met de 

ondoorzichtige praktijken in Brussel. Dat 

gold in mindere mate ook voor D66. De 

SP was haar opmars nog maar net begon-

nen en speelde in de campagne voor de 

Europese verkiezingen van juni 1999 geen 

grote rol. Met de leus Schoon en Eerlijk 

speelden wij slim in op de rol van Groen-

Links bij het aanklagen van de Brusselse 

misstanden. Paul Rosenmöller was op dat 

moment de populairste Haagse politicus 

en Paul van Buitenen de held van veel 

Nederlanders. Met z’n drieën riepen we 

op GroenLinks te stemmen en het resul-

taat was een ongekende 12%. Met dank 

ook aan een historisch lage opkomst van-

wege het slechte imago van EU en EP.

 Het was de meest populistische cam-

pagne die de GroenLinks ooit gevoerd 

heeft. Populistisch in de zin van inspelen 

op het ongenoegen van veel Nederlan-

ders met het ‘oude’ Europa waar wij als 

relatieve buitenstaander claimden niet 

bij te horen. De feiten verdraaien, zoals 

later in andere campagnes door andere 

partijen zou gebeuren, deden we niet en 

we presenteerden ons niet als anti-Euro-

pees. Maar ook wij wilden graag gezien 

worden als de onschuldige Calimero die 

het opnam tegen de grote boosdoeners. 

Dat was een succesvolle en verdedigbare 

electorale strategie. Maar hij speelde wel 

gedeeltelijk in op de zelfde onlustgevoe-

lens die een paar jaar later door andere 

partijen met veel succes zouden worden 

geëxploiteerd om het hele Europese pro-

ject aan te vallen. 

Ouderwetse vrede
In het parlement vroeg de situatie op de 

Balkan in 1999 alle aandacht. In de lente 

van dat jaar viel de NAVO Servië aan om 

verder bloedvergieten in Kosovo te voor-

komen. GroenLinks en andere groene 

partijen waren tot op het bot verdeeld 

over de merites van deze interventie. Ik 

was voorstander van ingrijpen omdat het 

Bosnië-drama me nog helder voor ogen 

stond. Honderdduizenden vermoord ter-

wijl Europa verdeeld toekeek. De EU bleek 

zijn les geleerd te hebben. Na afloop van 

de oorlog in Kosovo stak Europa miljar-

den euro’s en veel politiek kapitaal in de 

wederopbouw van de hele Balkan. Vrede 

en stabiliteit bleken opeens niet alleen 

volgens velen ouderwetse motieven voor 

Europese eenwording te zijn. Miljoenen 

Europeanen snakten er naar en door 

daadkrachtig optreden van de EU kon die 

wens beslissend beïnvloed worden. Aan 

de talloze bezoeken aan de regio bewaar 

ik nog steeds zeer goede herinneringen. 

Met collega’s uit alle fracties probeerden 

we mensen weer bij elkaar te krijgen en 

keken we erop toe dat al dat Europese 

geld snel en goed besteed werd. De EU 

sprak eindelijk met één stem, het ging 

ergens over en scepsis was een luxe arti-

kel waar niemand behoefte aan had. 

 In diezelfde jaren werd in talloze 

Brusselse vergaderzalen in alle open-

baarheid en tot in detail de toetreding 

voorbereid van acht landen die na de val 

van de Muur terecht aanspraak maak-

ten op het lidmaatschap van de EU. Het 

woord ‘historisch’ wordt vaak misbruikt, 

maar de toetreding van landen als Polen, 

Hongarije en Tsjechië was een histori-

sche noodzaak. De vraag voor politici en 

beleidsmakers was nooit óf, maar wan-

néér die landen lid zouden worden. De 

werkelijkheid buiten de vergaderzalen 

was echter een andere. Toen het op 1 mei 

2004 zover was bleek dat de overgrote 

meerderheid van ‘oude’ EU-inwoners 

geen idee had wat hen te wachten stond. 

Het idee vatte al snel post dat de uitbrei-

ding van de EU richting Midden- en Oost-

Europa de Westeuropeanen door de strot 

was geduwd. Veel mensen voelden zich 

overvallen en zouden een jaar later de 

eerste de beste gelegenheid aangrijpen 

hun ongenoegen daarover tot uitdruk-

king te brengen tijdens het referendum 

over de Europese Grondwet. Het was ook 

een typisch voorbeeld van de gapende 

kloof tussen politici die terecht aangeven 

dat iedereen alles had kunnen weten als 

men beter had opgelet en burgers die 

niet weten hoe men aan al die informatie 

moet komen of er simpelweg niet in geïn-

teresseerd waren tot het moment dat de 

EEN REACTIE OP HET POPULISME

JOOST LAGENDIJK Lid van het Europees Parlement voor GroenLinks van 1998 tot 2009, 

nu senior adviser bij het Istanbul Policy Center, de denktank van de Sabanci Universiteit in Istanbul.



33

de H
elliπ∆

zom
er @ººª

De Unie slaat terug
uitbreiding zich aandiende.

 Bijna drie jaar later, begin 2007, zou 

de toetreding van Bulgarije en Roemenië 

een fatale klap toebrengen aan het idee 

dat uitbreiding van de EU de meest suc-

cesvolle politiek is geweest om democra-

tie en stabiliteit in Europa te verspreiden. 

Het probleem is dat de stelling aantoon-

baar juist is maar dat de perceptie door 

veel burgers in de oude EU-landen een 

geheel andere is. In het geval van Bulga-

rije en Roemenië is dat eerlijk gezegd ook 

wel begrijpelijk. Binnen de Groene fractie 

heb ik me sterk gemaakt voor die uit-

breiding en voor het geven van een kans 

aan bijvoorbeeld de nieuwe Roemeense 

regering in 2005 die net begonnen was 

met het aanpakken van corruptie tot op 

het hoogste niveau. Wat voelde ik me 

bekocht toen een paar maanden na toe-

treding van Roemenië in 2007 de mensen 

die mij hadden overtuigd vóór toetreding 

te stemmen van het politieke toneel wer-

den verwijderd. Vervangen door verte-

genwoordigers van een politieke klasse 

die blij was dat men in de EU was binnen 

geraakt en absoluut niet van plan een 

einde te maken aan oude praktijken. Zo 

dreigt de toetreding van Turkije en de 

landen van de Balkan het belangrijkste 

slachtoffer te worden van de nog steeds 

onverwerkte uitbreiding uit 2004 en de 

foute inschattingen uit 2006.

De macht van het populisme
De referendum-campagne voor de Euro-

pese Grondwet in 2005 was om meerdere 

redenen een keerpunt. Onverschilligheid 

en apathie hadden in de bejegening van 

de EU plaats gemaakt voor scepsis en 

soms ronduit afkeer. Aangewakkerd door 

een agressief populisme dat in de cam-

pagne werd gekenmerkt door leugens en 

verdraaiingen die in de strijd voor Twee-

de-Kamerzetels snel door goed geïnfor-

meerde media en burgers zouden wor-

den doorgeprikt. Maar als het gaat om 

Europa fungeren dat soort corrigerende 

mechanismen niet. Dat hadden ze bij de 

SP goed gezien. Wat GroenLinks volstrekt 

verkeerd had ingeschat was de kracht van 

populistische argumenten als de inzet 

een ingewikkeld verdrag is van meer dan 

300 pagina’s dat niemand helemaal leest 

en waar zelfs de grootste voorstander 

passages in kan ontdekken waar hij het 

niet mee eens is. Wat mij betreft is de les 

uit die campagne dat ingewikkelde tek-

sten over een onbekend onderwerp nooit 

meer in een referendum worden voor-

gelegd. Een andere les is dat de tegen-

standers van de Grondwet soms ook heel 

goede argumenten hadden die moeilijk 

te weerleggen waren. Meestal hadden die 

te maken met voorbeelden van Brusselse 

bemoeienis waarvan ook de voorstanders 

van de Grondwet moesten toegeven dat 

die te ver ging. Na uitgebreide exegese 

van de tekst kon wel worden beargumen-

teerd dat die bemoeienis zou afnemen 

als gevolg van aanname van de Grondwet 

maar in een debat op TV of in een zaal heb 

je het dan al verloren. Die irritatie over 

onzinnig gedetailleerde wetgeving en 

het onbegrip over onnodige harmonisa-

tie in een EU van (toen nog) 25 totaal ver-

schillende lidstaten verdienen het serieus 

genomen te worden. In het nieuwe ver-

drag van Lissabon gebeurt dat deels maar 

het kan nog veel beter.

Meer en minder Brussel
Om de EU werkbaar te houden en publie-

ke steun terug te winnen zal door alle 

betrokkenen veel duidelijker dan tot nu 

toe is gebeurd moeten worden aangege-

ven waar de EU wel over gaat en waarover 

vooral niet. Een scherpere taakverdeling 

tussen de EU en de lidstaten is nodig om 

tegenwicht te kunnen bieden aan de toe-

genomen scepsis en vijandigheid jegens 

het Europese project. Dat vereist een 

omslag in het denken in Brussel en in de 

lidstaten. Vijf aanbevelingen:

1 Maak duidelijk dat de bemoeienis van 

de EU met voor veel burgers belangrijke 

zaken ook in de toekomst marginaal zal 

zijn. Het gaat dan om de traditionele 

prioriteiten van veel kiezers: sociale 

zekerheid, gezondheidszorg, pensioe-

nen, onderwijs en integratie. Op al die 

terreinen zullen de belangrijke beslis-

singen genomen blijven worden door de 

nationale politiek. Soms zal vanuit de EU 

aanvullend beleid worden geformuleerd 

of zal de afstemming tussen lidstaten 

worden bevorderd. Dat is niet buigen 

voor populisme maar erkennen dat in 

een EU van 27 of meer lidstaten de onder-

linge verschillen simpelweg te groot zijn 

om te blijven streven naar verdergaande 

harmonisering.

2 Maak tegelijk duidelijk dat op een aan-

tal andere terreinen er geen alternatief is 

voor verdergaande bevoegdheden voor 

de EU. Weinigen, ook onder de sceptici, 

zullen ontkennen dat Europa het enige 

effectieve niveau is om zaken aan te pak-

ken als: klimaatverandering, energievoor-

ziening, eerlijke wereldhandel, migratie, 

terrorismebestrijding, buitenlandse poli-

tiek en veiligheidsbeleid. Op een aantal 

van die gebieden spreekt de EU al met 

één stem. In de toekomst zal dat geleide-

lijk aan ook op andere moeten gebeuren. 

Omdat zelfs de grootste lidstaten te klein 

zijn om tegenspel te kunnen bieden in 

onderhandelingen met giganten als de VS 

of China.

3 Als besloten is om zaken op Euro-

pees niveau te regelen dient dat ook 

zo democratisch mogelijk te gebeuren. 

Dat betekent het afschaffen van veto’s 

van lidstaten en het geven van volledige 

instemmings-bevoegdheden aan het 

EP. Wetgeving dient plaats te vinden op 

hoofdlijnen in de wetenschap dat de uit-

voering in Finland net iets anders zal en 

mag zijn dan in Griekenland.

4 Het echte democratische gat in 

de Europese besluitvorming zit op dit 

moment niet in Brussel maar in veel 

hoofdsteden. Ministers kunnen doen en 

laten wat ze willen als ze overleggen met 

hun collega’s uit andere landen omdat 

bijna geen enkele parlementariër weet 

wat ‘zijn’ minister daar inbrengt. Zon-

der een ingrijpende verbetering van de 

controle in nationale parlementen op de 

door regeringen ingenomen standpun-

ten zullen veel burgers het idee blijven 

houden dat ze geen greep hebben op de 

Europese besluitvorming.

5 Redt de uitbreiding door aan te geven 

waar de uiteindelijke geografische gren-

zen van de EU liggen. De komende tien 

jaar heeft de EU de handen vol aan de 

onderhandelingen met Turkije en de lan-

den van de Balkan. Potentiële leden als 

de Oekraïne, Wit-Rusland, Moldavië en de 

landen in de Zuidelijke Kaukasus zullen 

geduld moeten hebben en zich intussen 

zelf met hulp van de EU moeten ontwik-

kelen tot democratieën die werkelijk een 

kans maken ooit lid te worden.

Alleen een Europese Unie die helder is 

over zijn eigen grenzen, fysiek en qua 

bevoegdheden, zal in staat zijn een over-

tuigend weerwoord te formuleren tegen 

de populisten van links en rechts die zul-

len blijven proberen de angst en de onze-

kerheid te exploiteren die onvermijdelijk 

zijn in een globaliserende wereld. Slechts 

door zichzelf opnieuw de definiëren kan 

de EU weer een deel van de oplossing 

worden en ophouden een deel van het 

probleem te zijn.

 =
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WB-Berichten

Ons belang 
in Europa
Om ‘eurosceptische’ kiezers te 
verleiden, roepen Nederlandse politici 
in de verkiezingsstrijd om de zetels 
in het Europees Parlement dat zij ‘in 
Europa’ zullen opkomen voor het 
‘Nederlands belang’. Maar wat is dat 
Nederlandse belang en is dat voor 
alle politieke partijen hetzelfde? 

•Aysel Sabahoğlu (red.) en Bart 
Snels stellen in de inleiding dat 
Europese politiek net als de nationale 
politiek gebaseerd is op verschillende 
idealen en belangen. Hét Nederlandse 
belang bestaat niet, want belangen 
worden langs ideologische lijnen 
gedefinieerd. 
•SER-kroonlid Marco Wilke pleit 
voor ‘eenwordingsrust’, maar wijst 
er tevens op dat het centrale belang 
van de natiestaat aan het afkalven 
is in het geglobaliseerde Europa. 
Politicoloog Ben Crum bepleit ziet de 
Europese samenwerking als middel 
om de verworvenheden die binnen de 
Europese natiestaten zijn gerealiseerd 
te behouden. 
•Rinus van Schendelen wijst op 
domme en slimme vormen van belan-
genbehartiging in de Europese Unie. 
•De politicologen Ferry Nagel, 
Wouter van den Berg en Paul Pen-
nings laten zien dat in het Europees 
Parlement langs partijpolitieke 
lijnen wordt gestemd en niet langs 
nationale. 
•Voormalig NRC-correspondent Ben 
van der Velden laat zien hoe de euro 
en de Europese integratie in het 
voordeel van Nederland werkt. 
•Oud-senator voor GroenLinks Diana 
de Wolff pleit voor meer Europese 
sociale politiek: Europa als motor van 
sociale ontwikkeling. 

•Hoogleraar Jan Rood, verbonden 
aan Clingendael, laat zien dat Europa 
een machtige soft power is: een unie 
die landen met handelsovereen-
komsten en associatieakkoorden en 
de mogelijkheid van lidmaatschap 
probeert te verleiden tot het naleven 
van fundamentele waarden. 
•Clingendael-onderzoeker Stephan 
Slingerland betoogt dat Nederland 
tot op zekere hoogte gebaat is bij 
een gezamenlijke aanpak van de 
energiezekerheid. 
•Rens van Tilburg, onderzoeker, 
en Judith Sargentini, lijsttrekker 
voor GroenLinks bij de Europese 
verkiezingen, pleiten voor een Green 
New Deal. 
•Tot slot het nawoord van twee 
‘landverraders’: Kathalijne Buitenweg 
en Joost Lagendijk. Zij zeggen het klip 
en klaar: met alleen een visie op het 
nationaal belang kom je niet ver in 
Europa. Wie effectief wil opereren in 
het Europees Parlement, moet samen 
met geestverwanten een visie op het 
Europees belang ontwikkelen. 

Voor informatie over de bundel: 
Aysel Sabahoğlu, 
asabahoglu@groenlinks.nl
Voor bestellingen: via de 
webwinkel.groenlinks.nl 
5 euro (incl. verzending).

De bundel is ook te dowloaden via 
http://wetenschappelijkbureau.
groenlinks.nl/ons+belang+in+europa
#attachments


Bart Snels · 
Anne de Boer 
Katinka Eikelenboom
Erica Meijers
Gerrit Pas
Annie van der Pas
Aysel Sabahoğlu
Noortje Thijssen

Raad van Advies:
Chrisje Brants 
Lot van Hooijdonk
Henrike Karreman
Tof Thissen
Marco Wilke

Postbus 
  Utrecht
-  

www.groenlinks.nl

Weten schappelijk Bureau GroenLinks

“Suggereren dat er één Nederlands belang bestaat, 
  is de dood in de democratische pot. Deze degradatie 
van de Europese politiek gaat uiteindelijk ten koste 
van ieders belang, hoe dat ook wordt gedefinieerd.”
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media* Marijntje Denters
In Amerika heeft ene Robert 
Galinsky onlangs de New York Reality TV 
School opgericht. Aan de website te zien is 
de cursus vaker gecovered door de media 
dan dat ze succesvolle reality persona
lities heeft afgeleverd. ‘Vooral jezelf zijn,’ 
is het devies van Galinsky, volgens de 
Internet Movie Database ácteur´ in twee 
films, en ‘zichzelf’ in drie. 
Opmerkelijker dan reality tv is reality tv: 
de werkelijkheid in beeld. Een documen-
taire, of gewoon een journaalitem. Of 
zelfs de werkelijkheid in het echt. Leuker 
is het om eens te letten op hoe televisie 
een werkelijkheid laat zien waarvan we 
denken dat ie zo hoort, en hoe die zichzelf 
daardoor ook in stand houdt. Best grap-
pig dat zelfs een informele vergadering 
van een burencommissie terechtkomt 
in uitspraken als ‘een bewoner heeft 
eigenlijk een nieuwe keuken nodig, maar 
haar wens is afgewezen deze in de oor-
spronkelijke kleur groen uit te voeren. Nu 
heeft zij van de plaatsing afgezien’. Teveel 

wall-registratie van echte militairen die 
oefenen in een nepdorpje – de virtual 
reality van het Pentagon – waar dan 
wel weer echte Irakezen wonen. Voor hun 
werk. Wat je te zien krijgt is surreëel en 
om je rot te lachen, als het niet eindigde 
met het uiteindelijke vertrek van de mili-
tairen naar Irak. 

Op een gegeven moment in de training 
moet een groepje soldaten een huis 
binnenvallen. Met veel machtsvertoon 
proberen ze de voordeur in te rammen. 
Nadat een van de mannen een aantal 
keer met zijn volle kracht tegen de deur 
is gesprongen, en als ook een zware 
ram niet blijkt te werken, schreeuwt 
een van hen, heftig gebarend naar de 
deurklink: ‘Open it!!’ De militair die er 
even daarvoor nog zo tegenaan stond te 
rossen doet, verbluft door de ingenieuze 
ingeving van z ń collega, de deur gewoon 
open. Suf. Maar zo gebeurt het blijkbaar 
wel, in het trainingskamp en waarschijn-
lijk ook in Irak. Wat zou er gebeuren als 
deze militairen bijvoorbeeld meer Tweede 
Wereldoorlogfilms voor de geest hadden, 
vraag je je af? Daarin bellen de nazi’s 
vaak keurig aan voor een gruwelijke 
razzia.
Deze week zag ik ergens op een lokale 
of regionale zender, in zo’n Opsporing 
verzocht-achtig programma, of mis-
schien gewoon op het nieuws, een 
ooggetuigeverslagje van een meneer 
die de dader van een overval op een 
tankstation had zien wegvluchten. Ook 
deze meneer schoot direct in z’n rol. 
Hij ging soepeltjes over op een andere 
taal, een nieuw stijlregister: dat van de 
politiewoordvoerder. Met het grootst 
schijnbare gemak sprak hij woorden uit 
die een mens anders niet over z’n lippen 
zou krijgen. ‘De dader was een negroïde 
man met opvallend dikke lippen en een 
normaal postuur. Hij droeg een vuur-
wapen.’ Zoiets. En het is maar wat wie 
opvalt natuurlijk. 

De Irakezen die in Medina Wasl werken 
hadden van Defensie elk een uitgebreid 
dossier met achtergrondinformatie 
gekregen over wie ze zijn, wie ze spe-
len. De droom van iedere rechtgeaarde 
method actor, zou je zeggen. Zij kun-
nen zich optimaal inleven in hun rol, 
maar lijken in hun virtual reality wereld 
nog het meest zichzelf te zijn. 
 =

Nova of Politiek 24? Waar hebben we 
dat geleerd, die rollen, welke tekst daarbij 
hoort, en welk gezicht je daarbij op moet 
zetten? Is reality tv zelf niet ook een rea-
lity tv school? 
In de documentaire Full Battle Rattle 
van Tony Gerber en Jesse Moss, volgen de 
twee regisseurs een bataljon Amerikaanse 
soldaten en de bewoners van het Irakese 
dorpje Medina Wasl. Het dorpje herbergt 
niet alleen vreedzame burgers, maar ook 
gewelddadige opstandelingen die een 
aanslag voorbereiden. De gewone bur-
gers worden gespeeld door Amerikaanse 
Irakezen, de opstandelingen door mili-
tairen. ‘Gespeeld,’ inderdaad, want we 
blijken te kijken naar een drie weken 
durende oefening die de Amerikaanse 
soldaten moet voorbereiden op hun uit-
zending naar Irak. Medina Wasl ligt in 
een militair trainingskamp in de woestijn 
in Californië. De film bevindt zich natuur-
lijk al door de opzet op de scheidslijnen 
van fictie en werkelijkheid: een fly on the 

ill
us

tr
at

ie
:  e

va
 h

ilh
or

st



36

de H
elliπ∆

zom
er @ººª

De geestelijke gezondheidszorg   doorgelicht
BeRt VeNDRik kinderpsycholoog

Het gaat niet goed met de 
geestelijke gezondheidszorg. 
Biedt het beleid van minister 
Rouvoet soelaas, zijn de 
voorstellen van de SP een 
alternatief, of moet elders 
worden gezocht? een analyse 
van de geestelijke gezond
heidszorg en de politieke 
voorstellen tot verbetering.

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) 
kraakt in haar voegen. Neem de jeugdzorg: 
kinderen lopen regelmatig te lang zonder 
hulp rond, ondanks de noodsignalen die zij 
afgeven; er is sprake van wachtlijsten voor 
behandeling tot wel 3/4 jaar, hulpverleners 
lopen elkaar in eenzelfde gezin voor de voe
ten en werken vervolgens langs elkaar heen. 
Soms vinden er zelfs incidenten plaats met 
dodelijke afloop. Neem de ggz voor volwas
senen: volop discussie over de Diagnose 
Behandeling Combinaties (dbc’s) die hun 
intrede hebben gedaan – velen spreken 
eerder over Diagnose Betaal Combinaties. 
en ook in deze zorg incidenten met tekort
schietende zorg, o.a. bij het separeren van 

patiënten in de psychiatrie.
 Dit alles roept vragen op: Wat is er aan 
de hand? is hier een gemene deler? is geld 
er in pompen voldoende? is het Centrum 
voor Jeugd en Gezin een goed initiatief in de 
jeugdhulpverlening? en wat te denken van 
de huidige minister van Jeugd en Gezin? 
 Op zoek naar antwoorden stuit ik op het 
initiatief van de sp: ‘De zorg is geen markt’. 
De site kenmerkt zich door grote woor
den die niet meteen herkenning oproepen. 
Dekken ze de lading wel, zijn de gebezigde 
begrippen zorgvuldig gekozen of dienen ze 
mede de algehele politieke strijd van de SP? 
is de zorg inderdaad geen markt? Waarom 
eigenlijk niet? 

De jongen op de foto heet 
Gersom. Hij was in 2000 
opgenomen op De Bascule 
in Duivendrecht in een 
behandelgroep voor kinde-
ren met autismespectrum-
stoornissen. Gersom heeft 
o.a. zijn angst voor bloem-
kool weten te overwinnen. 
Inmiddels woont hij weer 
bij zijn ouders.

een foto van erik 
Christenhusz uit: 
‘Bang voor Bloemkool’, 
reportages uit de  kinder 
en jeugd psychiatrie 
– door Maurice van 
Lieshout (tekst) en erik 
Christenhusz (foto
grafie). Uitgeverij De 
tijdstroom, 2008, 
isbn 978 90 5898 126 4.
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De geestelijke gezondheidszorg   doorgelicht
 Verder gezocht en terecht gekomen bij 
een initiatief van drie Apeldoornse psycholo
gen: www.deggzlaatzichhoren.nl. De woor
den zijn minder groot, er worden meer erva
ringen genoemd naast algemene termen, 
maar weer is wantrouwen op zijn plaats: 
klopt het wel wat daar staat? immers, de 
ervaring van de professional is een belang
rijk onderdeel, maar niet heilig. ik heb te 
vaak meegemaakt dat professionals, waar
onder ikzelf, gewoon mensen zijn, hun uit
glijders maken, voor hun eigen belangen 
opkomen, meningen verkondigen die wel
beschouwd niet in het belang van de cliënt 
zijn, dan wel maatschappelijk niet te verant
woorden zijn: zeer lange koffiepauzes in de 
tijd van de baas, inefficiënte tijdsbesteding, 
veel te lange vergaderingen. ik tref regel
matig professionals die vinden dat zij als 
professional met hun autonomie heel goed 
weten wat hun cliënt nodig heeft, de maat
schappij heeft zich daar niet mee te bemoei
en. De protesten tegen de zogenaamde 
dbc’s bijvoorbeeld komen mijns inziens 
deels voort uit die houding. Vergeten wordt 
dat de gezondheidszorg betaald wordt uit 
gemeenschapsgeld en dat een sobere, effi
ciënte én transparante besteding dus een 
maatschappelijke plicht is. erkent de pro
fessional dat een goed werkende markt, bij 
alle onduidelijkheid over de voor en nade
len van marktwerking, in ieder geval als 
voordeel heeft dat het in princípe de nodige 
macht aan de burger/de cliënt zou kunnen 
geven. Ziet de professional dat het huidige 
beleid, gericht op versterking van markt
werking, mede een reactie is op jaren van 
verkokering en prioriteit van vraagaanbod 
boven vraag? Conclusie: énkel afgaan op de 
ervaring van de professional, dat lijkt niet 
verstandig. een kader is nodig om de erva
ringen betekenis te geven, in perspectief te 
plaatsen. 
 Weer verder gezocht. Het zoekarchief van 
GroenLinks levert opvallend weinig op, ook 
de Helling heeft de afgelopen drie jaar niets 
over de gezondheidszorg geproduceerd. Al 
surfend komt de naam van evelien tonkens 
boven drijven, later Jos van der Lans en 
anderen.

Structurele problemen
evelien tonkens, voormalig tweede kamerlid 
voor GroenLinks, nu hoogleraar Actief 
Burgerschap te Amsterdam, stelt in een arti
kel in de Volkskrant op 13 september 2008 
(en uitgebreider in een lezing voor de Raad 
voor Openbaar Bestuur, 2008) dat agenten, 
leraren, artsen en andere professionals de 

slag om de herwaardering nu wel gewonnen 
hebben, maar dat er nog een aantal struc
turele problemen spelen die verdere bevrij
ding van de professional uit zijn benarde 
positie tegenhoudt. Zij stelt dat er sprake 
is van vier structurele problemen. ten eer
ste wordt de publieke sector steeds duur
der, zowel relatief, ten opzichte van andere 
sectoren, met name de productiesector, als 
absoluut. Deze kostenstijging leidt tot toe
nemende eisen én indringender toezicht. 
elke minuut moet goed besteed én verant
woord worden. ten tweede is de democratie 
in haar puberteit. De grootmondige burger 
erkent geen gezag meer. Professionals zijn 
mikpunt van kritiek, weren dit echter af, en 
open debat vindt onvoldoende plaats. Het 
derde structurele probleem is dat de maat
schappij professionals opzadelt met tegen
strijdige opdrachten over hun normatieve 
taak. Professionals moeten moraliseren en 
bemoeien, maar ook de privacy en zelfstan
digheid van de ander respecteren. De markt 
vraagt bovendien klantgerichtheid en vraag
sturing. Het vierde probleem is dat publieke 
dienstverlening veelal kapot wordt georga
niseerd. indicatiestelling is losgemaakt van 
uitvoering. Uitvoering is verregaand gespe
cialiseerd en geprotocolliseerd. instellingen 
fuseren en defuseren.
 De oplossingen die tonkens voorstelt zijn 
de volgende: 
>  erken de kostenstijging;
>  schaf de marktwerking af, want deze sti

muleert maximale in plaats van optimale 
produktie én de grootmondige burger;

>  vraag van burgers mondigheid in plaats 
van grootmondigheid, en laat profes
sionals kritiek en debat organiseren in 
plaats van weren;

>  open debat over en steun voor de norma
tieve taak van de professional;

>  beteugeling van de organisatorische 
wildgroei;

>  invoering van het huisartsenmodel (geen 
splitsing indicatiestelling en uitvoering, 
een brede deskundigheid aan de poort, 
in de wijk);

>  beperking van protocollen en bureaucra
tische controle;

>  betaal uitvoerend hulpverleningsuren 
minstens even goed als management
uren.

 ervaringen
De analyse van tonkens en de door haar 
voorgestelde oplossingen riepen bij mij erg 
veel herkenning op. Het sloot nauw aan op 
mijn praktijkervaringen als vrijgevestigd 

kinderpsycholoog met de hedendaagse 
organisatorische voorwaarden waaronder 
ik mijn vak uitoefen. Maar zou dat ook het 
geval zijn bij collega’s? Wat vinden al die 
professionals eigenlijk? Over de inhoud van 
hun vak genoeg, maar zoals Jos van der Lans 
stelt in zijn boek ‘Ontregelen’ (2008) speelt 
de professional in de huidige discussie over 
de organisatie nauwelijks een rol. 
 ik heb het artikel van tonkens voorge
legd aan vijftien collega’s in de geestelijke 
en lichamelijke gezondheidszorg. Dit resul
teerde in acht reacties, geen representatieve 
steekproef, wel een teken aan de wand. een 
bloemlezing van hun ervaringen, geordend 
naar de vier door tonkens gesignaleerde 
structurele problemen:
 De kostenstijging van de publieke sector en de 
daarmee samenhangende nadruk op verbetering 
van de efficiëntie hebben geleid tot indringender 
toezicht, bureaucratisering en marktwerking: 
 De toenemende bureaucratie werd door alle 
werkers genoemd. De medewerkster van 
Bureau Jeugdzorg (bjz) spande de kroon: 
“…80 procent van de tijd zit je achter je 
bureau rapporten te typen, instellingen en 
zorgaanbieders te bellen, dit vervolgens in 
contactjournaals te schrijven.” 
 De scheiding tussen indicatiestelling en uit-
voering van de hulp alsmede de opdeling van hulp 
in specialisaties jaagt de bureaucratie aan en 
maakt het “ moeilijk echt iets op te bou
wen met cliënten. Voor de cliënten is het 
nog moeilijker en demoraliserend. Zij zijn 
genoodzaakt ieder keer opnieuw hun ver
haal te doen en een vertrouwensband op te 
bouwen.” Ze geeft een voorbeeld van een 
cliënt die in 5 maanden met achtereenvol
gens 7 hulpverleners wordt geconfronteerd. 
De maatschappelijk werkster in het zieken
huis (ZH) geeft aan dat de “bureaucratische 
rompslomp de afgelopen jaren vele malen 
uitgebreider is geworden”. Door die bureau
cratie en arbeidsdeling zijn er vaak zo veel 
hulpverleners bij een cliënt betrokken dat 
samenwerken een probleem wordt. 
 De bureaucratie wordt mede gevoed 
door de toenemende vraag om bewijzen van 
efficiëntie. De huisarts geeft aan dat “de 
plicht tot het maken van jaarverslagen voor 
de inzet van de praktijkondersteuner en 
voor de praktijk zelf ontzettend veel tijd en 
inzet kost. ik heb als arts steeds minder tijd 
voor mijn patiënten.” De bjzmedewerkster 
geeft aan dat “de druk erg wordt opgevoerd. 
Wanneer je dit bespreekt krijg je terug dat 
“een zesje” voldoende is.” Met andere woor
den: de kwaliteit van de rapportage staat 
niet meer voorop, maar de producteenheid 
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van de rapportage in de indicatiefabriek die 
BJZ geworden is. 
 Angst voor rechtszaken jaagt de bureau
cratie aan. Sinds “de moord op het meisje 
Savanna” is volgens de bjzmedewerkster en 
de kinderpsycholoog de druk om nauwkeu
rig te rapporteren groter, teneinde je in te 
dekken tegen mogelijke klachten. Daarbij 
zij aangetekend dat het werken volgens de 
beroepsethiek in de jeugdhulpverlening 
meer angels en klemmen kent dan in de 
hulpverlening voor volwassenen. Maar ook 
de ZHmaatschappelijk werkster stelt dat 
in het ziekenhuis “de nadruk er op gelegd 
wordt dat je de papieren goed in orde hebt, 
omdat er mogelijk een rechtszaak kan 
komen.” 
 Protocollisering van het werk (o.a. via dbc’s) 
en informatie-overload zijn een derde bron 
van bureaucratie. De psychologe in het zie
kenhuis spreekt over “de terreur van de 
informatievoorziening. Je hebt het idee dat 
je dat tot je moet nemen omdat je anders 
achter zou lopen.” Zij geeft aan dat er veel 
protocollen zijn, maar “dat de professionals 
dit tamelijk gemakkelijk naast zich neer leg
gen en durven te vertrouwen op hun eigen 
klinisch oordeel”. De kinderpsycholoog: 
“het protocol hoef je lang niet altijd te vol
gen, maar je moet wel van het bestaan op 
de hoogte zijn, richtlijnen en allerhande 
achtergrondinformatie kennen, er gemoti
veerd van af kunnen wijken.” 
 Het hedendaagse kostendenken in plaats 
van waardendenken, het dictaat van de 
markt, zoals de zhmaatschappelijk werk
ster dat formuleert, werkt vervreemdend. 
(Dit wordt aangejaagd door de oplopende 
kosten van de algehele zorg en ook van de 
geestelijke gezondheidszorg, namelijk een 
stijging van bijna 100 procent in 10 jaar.) 
Managers hebben andere doelen, namelijk 
efficiëntie in plaats van effectiviteit. Meerdere 
professionals geven aan dat ze ervaren niet 
dezelfde taal als hun managers te spreken, 
de druk voelen van bezuinigingen en een 
naar hun oordeel overmatig streven naar 
kostenbeheersing. De kinderpsycholoog: 
Nu heeft het nivel, het Nederlands instituut 
voor onderzoek van de Gezondheidszorg, 
een evaluatieinstrument ontwikkeld, 
genaamd de cqindex, de “Consumer 
Quality”. De vervreemding komt dan dicht
bij, want tegenover me zie ik geen klant, 
maar een persoon die flink in de penarie zit. 
Het klantaspect is hooguit een voorwaarde 
voor het contact, maar niet de kern. (De 
bestuurskundige kim Putters (2009) stelt 
in dit verband: “er is sprake van een infor

matieparadox, namelijk via registratie krijg 
je vooral informatie over dat wat er niet toe 
doet, wat er wel toe doet, speelt zich af ach
ter gesloten deuren.”) De marktwerking 
heeft wel tot gevolg dat de kinderpsycho
loog beter let op de effectiviteit en de effi
ciëntie: “ik ben me er des te meer bewust 
van dat ik kwaliteit moet leveren als ik wil 
overleven in deze jungle”. 
 De marktwerking zet de werkbevrediging 
regelmatig onder druk. De maatschappe
lijk werker: “Het management bemoeilijkt 
samenwerking met hulpverleners van ande
re instanties door zijn visie dat wij deze col
lega’s moeten zien als concurrent in plaats 
van als partner in de zorg”. Zij geeft aan 
dat de concurrentiestrijd ook daadwerke
lijk plaatsvindt: “veel professionals druk
ken elkaar de tent uit. Het is een gekte, met 
name sinds de eerstelijns psychologische 
zorg in het basispakket zit” ( per 1 janu
ari 2008). De kinderpsycholoog: “Door de 
marktwerking worden collega’s in de regio 
van samenwerkingspartner tot concur
rent.” De psychotherapeute/manager bij 
PsyQ (een nieuwe aanbieder van ggz) stelt 
dat “de professionals meer als producen
ten worden behandeld. Dat kan botsen met 
hun beroepseer/kwaliteit.” De kinderpsy
choloog: “De cliënt wordt in de marktwer
king een consument die een product wil en 
naar een ander gaat als het product niet aan 
zijn wensen voldoet. Dat gebeurt regelma
tig. Daardoor wordt kwaliteit hetzelfde als 
klanttevredenheid. Die wijze van denken 
en handelen past niet in een werkveld waar 
vertrouwen en contact zo basaal zijn, en 
binnen dat contact ook soms slecht nieuws 
(slechte prognose) gebracht moet worden. 
Dat wringt regelmatig.”
 De puberende democratie van Tonkens is 
volop aanwezig: 
 De huisarts: “De huisartsenposten wor
den platgelopen door overassertieve, eisen
de patiënten. Uit recent onderzoek blijkt dat 
75 procent van de hulpvragen niet spoedei
send is.” De maatschappelijk werkster geeft 
aan dat zij ervaart dat in de loop der jaren 
de omgangsvormen van afnemend respect 
getuigen. Zij koppelt dat aan de markt
werking. De kinderpsycholoog: “Door de 
marktwerking en de talrijke hulpverleners 
op de lokale “zorgmarkt” is onze positie 
kwetsbaarder, waardoor ik fouten eerder zal 
goedpraten.”
 De moraliteit in verwarring van Tonkens:
De huisarts stelt dat zij in haar dagelijks 
werk een goede basis voor haar normatieve 
taak” ervaart. Maar “op de huisartsenpos

ten tijdens dienst herken ik het probleem 
van de ‘tegenstrijdige opdrachten over onze 
normatieve taak’ wel heel erg.” De maat
schappelijk werkster geeft aan dat er onder 
collega’s weinig over die normatieve verwar
ring gepraat wordt. De kinderpsycholoog 
stelt dat de beroepsethische code voor hem 
een grote steun is, overigens door schade 
en schande wijs geworden. Het valt hem 
op dat hulpverleners, hijzelf incluis, er veel 
moeite mee hebben hun nek uit te steken, 
bijvoorbeeld door voor kinderen schadelijke 
situaties indringend aan de orde te stellen. 
(Jos van der Lans (2008) is van mening dat 
dit ontlopen van verantwoordelijkheid een 
algemene tendens is onder hulpverleners.) 
 De desorganisatie van de publieke sector is het 
vierde structurele probleem dat Tonkens noemt:
 Breek bij sommigen de bek niet open. 
De maatschappelijk werkster signaleert een 
“wildgroei aan (de)fusies”, vaak op de gol
ven van de waan van de dag. De bjzwerkster 
geeft aan dat “de veranderingen fors zijn. 
De laatste vier jaren heb ik in drie verschil
lende teams gezeten, met vier verschillende 
teamleiders en vijf verschillende gedrags
deskundigen. Dit kost heel veel tijd en het 
frustreert de werknemers enorm.” De maat
schappelijk werkster baalt in dit verband 
van het megasalaris van haar directeur, ter
wijl er moeilijk gedaan wordt over een paar 
nieuwe stoelen voor haar kamer.
 De vrijgevestigden, zoals de huisarts en 
de kinderpsycholoog, worden onder andere 
geconfronteerd met veelvuldige veranderin
gen in de zorgverzekeringen. 
 kortom, de analyse van tonkens wordt 
breed herkend, alleen de verwarring over 
de normatieve opdracht is niet algemeen. 
Gelukkig is het werken met hart en ziel niet 
verdwenen. De verhalen getuigen van 
betrokkenheid bij de cliënt/patiënt dan wel 
van trots op je eigen vak en de missie van je 
organisatie. De bjzwerkster: “mijn collega’s 
werken met hart en ziel voor de kinderen en 
hun gezinnen.” De maatschappelijk werker 
eerstelijnsggz: “ik stel mijn eigen kwaliteits
eisen, ik vind de functieeisen te laag.” 
 Het beeld dat oprijst uit de verhalen is 
zorgelijk. Het is een caleidoscopisch beeld. 
Het analysekader van tonkens biedt een 
eerste ordening, maar vraagt natuurlijk ver
dere doordenking. Het gaat in ieder geval 
niet goed met de organisatie van de gees
telijke gezondheidszorg. De vraag rijst o.a. 
of de kosten van de ggz inderdaad zo fors 
moesten stijgen. immers, zo veel organisa
torische problemen, dat kost een hoop geld. 
Maar nu over naar de oplossing. 
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De oplossing
Dan wordt het een beetje stil. kritiek alom, 
maar het schort met name aan goed gefor
muleerde alternatieven. iedereen wil de 
bureaucratie beperken. De BJZwerkster en 
de kinderpsycholoog kiezen voor het huis
artsenmodel. De meeste professionals rep
pen vooral van ongehoorzaamheid en doen 
waar je zelf achter staat. De maatschappe
lijk werkster “kiest zelf waar ik mee bezig wil 
zijn, stukken die ik negeer, ik kies voor mijn 
reguliere uitvoerende werk.” Ze is ook het 
gesprek aangegaan met het management 
over de bureaucratisering, “maar het blijft 
gefragmenteerd”. 
 De zhmaatschappelijk werkster is actief 
in het aanzwengelen van discussies met 
collega’s, probeert werkwijze en beleid te 
beïnvloeden, “… zo hebben we het registra
tieformulier drastisch kunnen verkleinen en 
het tijdschrijven is afgeschaft.” Haar baas 
vindt dat ze te veel uitvoerende uren maakt. 
“Mijn ‘productiecijfers’ zijn te hoog”, zo 
smaalt ze alleen al over die term. Ze trekt 
zich er niets van aan. 
 De werkbegeleider van groepsleiders in 
de forensische psychiatrie, nog niet aan het 
woord geweest, geeft aan dat professionals 
“de ruimte moeten beschrijven die zij nodig 
hebben, inderdaad, als professionals.” Hij 
roept op tot een houding van zelfbewustzijn 
en zelfkritiek.
 Wellicht is dit de voornaamste conclusie 
van alles. 
 Jos van der Lans (2008) schetst het beeld 
van de professional die altijd al afkerig was 
van publieke verantwoording, de strijd aan 
de vergadertafel heeft verloren en nu in zijn 
werkkamer ondergronds in verzet is gegaan. 
Dat beeld wordt grosso modo bevestigd 
door de verhalen. Maar stille en individuele 
ongehoorzaamheid kan toch niet het ant
woord van de professional zijn op de voort
gaande invulling van het vak door managers 
en bestuurders, en de ideeën van ambtena
ren en politici?
 De oplossingen die tonkens aandraagt 
klinken me als muziek in de oren, maar ook 
zij roept de professional onvoldoende op tot 
veel meer stellingname in de eigen organi
satie en in het publieke debat over de invul
ling van zijn eigen vak. Het wordt immers 
duidelijk dat de professional uit de kast 
moet komen, luid en duidelijk. 

Uit de kast
Uit de kast, dat klinkt mooi, maar hoe? Uit 
bovenstaande analyse wordt duidelijk dat 
de professional zich rekenschap moet geven 

van het spanningsveld waarin zijn woorden 
terecht komen. Hij zal herkenbare taal moe
ten spreken voor zijn collega’s, dus dicht bij 
zijn ervaringen moeten blijven. tegelijkertijd 
helpt het als hij begrijpt dat de in dit artikel 
geschetste ontwikkelingen een grond heb
ben. Het door Jos van der Lans geschetste 
verzet lijkt gepaard te gaan met een soort 
antidenken bij professionals, een zich 
afzetten tegen iedereen die zich met zijn vak 
bemoeit, of het nu managers zijn, bestuur
ders, ambtenaren, politici, verzekeraars, of 
het algemene publiek en in mindere mate 
cliënten en wetenschappers. Maar zo iso
leert de professional zich. Stelling nemen 
in een stevig en open gesprek met al deze 
groepen lijkt zinvoller, of we daar nou zin in 
hebben of niet.  
 Het zal de professional in dat gesprek 
helpen als hij de argumenten van deze 
groepen gaat begrijpen. De bureaucratie 
is er niet voor niets, procedures en regels 
beschermen de gelijke rechten van bur
gers, marktwerking kan alleen de wind uit 
de zeilen genomen kan worden als pro
fessionals efficiëntie, kostenbeheersing 
en vraaggestuurd werken serieus nemen. 
Protocollisering en ‘informatieoverload’ 
wijzen op de waarde van het betrekken van 
de stand van de wetenschap, rechtszaken 
wijzen op de rechten van de cliënt op een 
kwalitatief goede hulpverlening en een res
pectvolle bejegening. Ook managers zijn er 
niet voor niets: wie floreert niet in een doel
matige en menswaardige organisatie? De 
professional die serieus genomen wil wor
den in het debat over de organisatie van zijn 
vak, doet er goed aan dit alles te beseffen. 
 Wetenschappers kunnen professionals 
helpen in dit gesprek. Hun kaders, hun 
modellen, die analyses en oplossingen in 
hun samenhang plaatsen, die zijn brood
nodig. Anders wordt elk gesprek een tom
bola van goede bedoelingen en verwar
ring. Naast tonkens en Van der Lans komen 
wetenschappers naar voren als Martin 
van kalmthout (2008). Hij beziet de DBC
systematiek als een “geavanceerde vorm 
van boekhouding” die niet imponeert als 
wetenschappelijk. Ook Scott Miller, een 
Amerikaanse onderzoeker van het effect 
van psychotherapie, levert bruikbare denk
beelden. Gebaseerd op een grote hoeveel
heid onderzoek toont hij overtuigend de 
beperkingen van de veelgeprezen “evidence 
based practice” aan. en de socioloog Gerard 
Donkers (2009) merkt op dat de huidige 
ontwikkelingen een andersoortige pro
fessional vragen, dat er een omslag moet 

plaatsvinden van een objectivistische werk
wijze naar een methodiek die gericht is op 
versterking van de zelfregulatie. Woorden 
die Scott Miller uit het hart gegrepen zullen 
zijn. 

Zo zijn we bij de inhoud van het vak beland. 
Blijkbaar zijn inhoud en organisatie zo ver
weven dat het enkel bespreken van de orga
nisatie van de ggz niet kan zonder inhoude
lijke noties. Dit maakt eens te meer duidelijk 
dat professionals zich weer veel meer moe
ten laten gelden in de organisatorische dis
cussie over de ggz, niet alleen in de eigen 
organisatie maar ook in het publieke debat. 
 en hoe zit het met Rouvoet? Hij lijkt een 
illustratie van een problematische ontwikke
ling. Wellicht heeft hij goede bedoelingen, 
maar hij is geen vakminister, vooral ideolo
gisch gedreven, en niet geplaagd door enige 
kennis van en ervaring met de complexe 
inhoud van het vak. Managers en politici 
zoals Rouvoet zijn er helaas veel te veel. De 
organisatie en de inhoud van het vak zijn zo 
verweven dat er veel meer managers en poli
tici nodig zijn die in de klei staan of hebben 
gestaan. Dat mag ook GroenLinks zich aan
trekken. 
 De discussie over het Centrum voor 
Jeugd en Gezin laat zien waar die losgezon
gen managementcultuur toe leidt: in zijn 
huidige opzet lijkt het eerder een bijdrage 
aan het probleem dan aan de oplossing. 
Bovenstaande analyse opteert veeleer voor 
een beduidend zwaardere invulling: hoog
opgeleide beroepskrachten met een scala 
aan uitvoerende taken op wijkniveau en 
enkel de noodzakelijke gespecialiseerde 
centrale organisaties in de tweede en derde 
lijn. 
 =

  Reacties ter voeding van het debat van 
harte welkom: dehelling@gmail.com of 
b.vendrik@hetnet.nl
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Onlangs verscheen 
‘er zijn altijd anderen’ van 
Herman Meijer, over de 
beweeg redenen van linkse 
chistenen, radicale flikkers 
en vredesactivisten – en 
de ogenschijnlijk losse 
individuen van nu.
Bij de boekpresentatie 
hield Willem Schinkel een 
scherp betoog over de 
dwang tot zichtbaarheid.

inleiding: de biecht
ik ben blij met het nieuwe boek van Herman 
Meijer, alleen al omdat het eindelijk eens 
niet een biecht is. De biecht is tegenwoordig 
ontzettend populair, in media, politiek en 
onder intellectuelen. een intellectueel als 
Hans Achterhuis kan door de hand in eigen 
ex-maoïstische boezem te steken met alle 
winden meewaaien en geprezen worden om 
zijn flexibele geest. in de politiek is de biecht 
de favoriete stijlfiguur van de PvdA. De PvdA 
heeft de hand in eigen boezem gestoken 
middels de commissie Dijsselbloem waar 
het ging om de onderwijsvernieuwing – die 
echt niet alleen door de PvdA is gesteund 
– en de PvdA is de kampioen van het mul-
ticulturealisme – het realisme van het de 
dingen bij de naam noemen, van het voorbij 
de ‘politieke correctheid’ gaan waaraan men 
zich eerder schuldig maakte. Wat opvalt is 
dat de biecht dus kennelijk met name aan 
de linker zijde van het politieke spectrum 
populair is. Op rechts is geen biecht nodig, 
want daar bestaat al transparantie en con-
sistentie. Wat rechts was, is het alleen maar 
meer geworden, zo zeer dat ‘rechts’ even een 
betekenisloze categorie dreigde te worden 
omdat bijna iedereen het was. Het is aan 
Wilders en Verdonk te danken dat ‘rechts’ 
weer betekenis heeft. Het zijn dus linkse 
mensen die binnenstebuiten gekeerd moe-
ten worden omdat in hen nog foute ideeën 
en ‘politieke correctheid’ zitten. Maar, 
grootmoedig als we zijn in nederland, mag 
iedereen terugkeren tot de grootste gemene 
deler na het ondergaan van een ritueel, een 
biecht. De biecht is een disciplinerend ritu-
eel, maar het is ook een heel esthetisch ritu-

eel. Het past bij de dramademocratie die we 
zijn, bij de therapiecultuur die ons kenmerkt 
en bij de emo-tv die we onlangs weer aan 
het werk zagen toen aan de zoon van een 
in Apeldoorn doodgereden man gevraagd 
werd ‘wat er door hem heen ging bij het zien 
van de beelden’. We hebben een extreme 
fascinatie voor beelden, voor zichtbaarheid, 
voor esthetiek. Als we maar kunnen zien 
wat er gebeurt, zijn we tevreden. Terroris-
medreiging en criminaliteit vergen surveil-
lance, financiële crisis vergt monitoring, de 
publieke organisatie vergt transparantie… 
Maar eigenlijk vergt alles monitoring, reflec-
tie, evaluatie en: evaluatie van de reflectie 
op de evaluatie van de transparantie van 
het procesmanagement van het monitoren. 
Wij hebben een zekere pornografische hang 
naar detail, naar zichtbaarheid, naar het 
binnenste buiten zien. Aan de bestuurder 
van de auto waarmee in Apeldoorn 8 men-
sen om het leven zijn gebracht, is nog snel 
een biecht onttrokken door een agent ter 
plaatse. en over deze man kon minister Ter 
Horst dezelfde avond al zeggen: ‘het was 
waarschijnlijk geen terrorisme, want het 
was geen moslim’ – niet alleen zijn terroris-
ten dus kennelijk moslims; je kunt ook aan 
iemand zien dat hij of zij moslim is.
 De politieke figuur van de biecht laat zien 
dat de dwang tot zichtbaarheid ook een 
disciplinerend instrument is. De publieke 
biecht waartoe Wijnand Duyvendak werd 
gedwongen, maakt dat duidelijk. Herman 
Meijer doet aan die biecht niet mee, en dat 
siert hem. ik vind in zijn boek een energie 
die de energie weerspiegelt van de idealen 
van de cPn. in de tijd die Herman uitvoerig 
beschrijft – de jaren tachtig – kanaliseerde 
ik mijn eigen energie eerlijk gezegd vooral 
in voetballen en in bomen klimmen maar ik 
voel me toch wel verbonden met zo’n meer 
politieke bundeling van energie.

Wat Meijer beschrijft, is een cruciale fase 
waarin collectieve politieke doelen uiteen 
spatten in individuele projecten van het ‘aan 
jezelf werken’. Het persoonlijke was politiek 
geworden, dus kon dat ook omgedraaid 
worden: aan jezelf werken, tijd voor jezelf 
nemen, dat was óók politiek. ik denk dat die 
analyse zeker grotendeels steek houdt, en 
ik denk dat de erin beschreven ontwikkeling 
onderdeel is van een bredere ontwikkeling 
waarbij ik hier kort wil stil staan.

economie
Om te beginnen de politieke idealen van de 
jaren zestig en zeventig. Het uiteen vallen 

Voorbij

illustratie: herko van eerden
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de linkse biecht
van de politieke bewegingen die de dragers 
waren van die idealen valt misschien in de 
jaren tachtig, maar de kiem voor dat uiteen 
vallen ligt denk ik in het begin ervan. 1968 
is voor veel intellectuelen – toegegeven, 
vooral voor Franse intellectuelen – nog altijd 
een magisch jaar. Het jaar van wat Michel de 
certeau het ‘prise de parole’ heeft genoemd. 
De taal werd van de dominantie instituties 
afgepakt en werd toegeëigend voor egali-
taire doeleinden. De ‘taal’, zult u zeggen? Ja, 
de taal, het spreken. De uitkomst van 1968 
ligt in sterke mate op 
het symboli-
sche vlak. 
er werd 
geen 

breuk 
gefor-
ceerd met 
het kapitalisme, 
zoals men het destijds en 
nu soms nog voorstelde. in tegendeel: 
1968 inaugureerde een nieuwe fase in het 
kapitalisme, een fase waarin de esthetiek, 
het gevoel en de symbolen centraal staan. 
een fase waarin niet de productie, met haar 
vervelende klassentegenstellingen, maar 
de consumptie, met haar egalitaire winkel-
sluitingstijden, centraal kwam te staan. De 
symboolwerker, de ‘reflective practitioner’ 
maakte zijn opmars. De economie kreeg een 
culturele kleur, want het was de economie 
die gekoppeld werd aan vrijheids- en ont-
plooiingsidealen. De moderne mens doet 
aan identiteitsopbouw middels consumptie 
en zijn of haar vrijheid en ontplooiing is de 
vrijheid om ontplooiing te kopen en zo zicht-
baar te maken aan anderen, door de vrijheid 
te dragen op het lichaam – kleding – of door 
het huis ermee aan te kleden. Vrijheid is een 
zaak van esthetiek geworden, van zicht-
baarheid en van identiteit. Dàt is waarom 
Femke Halsema dat tasje niet kan laten 

hangen als ze langs de etalage loopt. en dat 
biecht ze vervolgens netjes op in een boek 
met de titel ‘Geluk’.
 Om terug te komen op de idealen van 
1968: 1968 droeg denk ik bij aan een over-
gang in het kapitalisme die er toch al aan zat 
te komen. Die overgang had te maken met 
de gestegen welvaart, met nieuwe produc-
tieverhoudingen, met een mondialisering 
die het meer en meer mogelijk maakte in het 
buitenland goedkoop te produceren maar 
hier te lande te consumeren. een overgang 
die symbolisch geduid werd als de overgang 

naar de vrijheid van het authentieke 
individu – altijd op zoek naar zijn 

of haar ware zelf, ook al is daar 
soms een reis naar Australië 

voor nodig omdat het zo 
maar zou kunnen dat 

het ware zelf, net als 
de ware liefde, zich 
daar bevindt. Die 
overgang binnen het 
kapitalisme werd 
juist versterkt door 
1968 omdat juist het 
nieuwe kapitalisme 

baat had bij vrijheid 
en flexibiliteit en niet 

bij stugge traditionele 
structuren en verhou-

dingen. 1968 heeft dus, in 
de aanval op de autoritaire 

instituties, bijgedragen aan 
het vrijmaken van de weg voor dat 

nieuwe kapitalisme, het kapitalisme 
van de consumptie, de flexibiliteit, de bele-
ving, de authenticiteit.
 Dat kapitalisme is dus niet langer in de 
eerste plaats een economie van de produc-
tie, maar van de consumptie. Dat betekent 
een overgang van een verticaal naar een 
horizontaal model. Van het verticale pro-
ductiemodel, dat grondstoffen uit de grond 
naar boven haalt, heeft het kapitalisme zich 
ontwikkeld tot een consumptiemodel dat 
door een horizontaal spiegelspel van tekens 
gekenmerkt wordt. een oppervlaktemodel, 
waarbij de vrijheid en de authenticiteit 
gekoppeld zijn aan een identiteit en een 
identiteit aan een erkenning als herkenning, 
gefaciliteerd door consumptieve tekens. 
in de economie van het teken is iedereen 
opgenomen – ook wie niet wenst te commu-
niceren, communiceert. Ook wie niet zicht-
baar wil zijn, wordt op een eigen manier 
zichtbaar. in zo’n pornografische hang naar 
zichtbaarheid is iedereen tegelijk een voyeur 
en een keizer zonder kleren.

Politiek
Bij zo’n situatie past een politiek die niet lan-
ger utopisch is, maar die zich op ‘identiteit’ 
richt. Zo’n politiek, die dus wel ‘identiteits-
politiek’ genoemd is, behelst een strijd om 
erkenning van maatschappelijke groepen 
als homo’s (‘flikkers’ noemt Meijer ze, met de 
opmerking dat dat een verouderd woord lijkt 
– en mijn initiële ‘ooh!’-reactie bevestigt dat 
vermoeden), maar ook vrouwen, religieuze 
groepen en etnische groepen. in zekere zin 
wordt de politiek daarmee een modeshow 
waarin zichtbaarheid centraal staat. en 
wie zichtbaarheid claimt, doet afstand van 
radicale kritiek, van systeemveranderend 
denken of minstens doen. Zichtbaarheid, 
dat is namelijk typisch wat de jongeren in de 
Franse banlieu eisten tijdens de rellen aldaar 
in 2005. De Franse filosoof Finkielkraut 
beschuldigde de jongeren van een ‘antire-
publikeinse’ instelling, maar de Sloveense 
filosoof Žižek antwoordde daarop – mijns 
inziens terecht – dat de jongeren juist een 
uiterst republikeinse eis stelden: zichtbaar-
heid! erkenning! Wat hen kenmerkte was de 
afwezigheid van een politiek programma, 
de afwezigheid van een utopische politiek 
zoals die ideologisch nog wel aanwezig was 
in 1968 – ook al bleek dat een systeembe-
stendigende utopie te zijn. De jongeren in 
de Franse voorsteden stelden geen inhou-
delijke eisen, maar een vormeis: ze wensten 
erkend te worden als volwaardige burgers, 
ze wensten gezien te worden. De tragiek 
van hedendaagse politiek is dat die eis hen 
hun ‘15 minutes of fame’ gegeven heeft, en 
verder vergeten dreigt te worden.
 Maar de identiteitspolitiek zoals we die 
gekend hebben en waarvan Herman in zijn 
boek de opkomst in nederland beschrijft, 
werkt niet meer. niet omdat zichtbaarheid 
niet van belang is, maar eerder omdat we 
in de utopie van de totale zichtbaarheid 
geloven – de samenleving als Big Brother 
huis. Ook niet omdat we te geïndividua-
liseerd zijn, maar eerder omdat iedereen 
die erkenning wilde hem heeft, zelfs de 
‘hardwerkende nederlander’. De oude 
categorieën van ras, religie en seksualiteit 
zijn feitelijk radicaal gedepolitiseerd en als 
zodanig in een politieke strijd ingezet tegen 
nieuwe categorieën die voorgesteld worden 
als extern en wezensvreemd aan al onze 
erkende categorieën. De retoriek van erken-
ning is tegenwoordig een politiek middel 
in een neonationalistische identiteitspoli-
tiek die zich niet langer op de identiteit van 
gemarginaliseerde groepen richt, maar op 
de identiteit van een sociaal hypochondrisch 
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lichaam: de samenleving als geheel.
 Tegenwoordig zien we dus het misbruik 
van de rechten van homo’s en vrouwen in 
het optuigen van een zogenaamde ‘strijd der 
beschavingen’ ten opzichte van met name 
moslims. keer op keer worden de rechten 
van vrouwen en homo’s van stal gehaald 
om duidelijk te maken hoe achterlijk die 
moslims wel niet zijn. Maar zowel de cate-
gorie ‘vrouw’ als de categorie ‘homo’ zijn 
daarin radicaal gedepolitiseerd. Want wie 
zich bijvoorbeeld afvraagt wie of wat die 
‘vrouw’ eigenlijk is, voorbij het clichématige 
beeld dat het hedendaagse Verlichtings-
fundamentalisme ervan schetst, komt als 
het om betaald werk gaat, uit op de minst 
geëmancipeerde vrouw van europa. Maar de 
emancipatie van de vrouw in het algemeen 
– afgezien van de platte uitwisseling van 
krantenstukjes tussen Fleur Jurgens en Hel-
een Mees – staat niet politiek ter discussie. 
Datzelfde geldt voor onze veronderstelde 
tolerantie jegens homoseksualiteit. Wie 
wel eens een ‘hardwerkende nederlander’ 
gesproken heeft, denkt daar ongetwijfeld 
anders over. Ja, één keer per jaar vieren we 
die veronderstelde tolerantie door in een 
al lang gedepolitiseerd spektakel – de Gay 
Parade – via een freakshow van onze ruim-
denkendheid te genieten. De Gay Parade, 
dat is feitelijk het moment waarop neder-
land zich door de homo’s van Amsterdam 
een veer in de reet laat steken. Maar de rest 
van de tijd vragen we van homo’s – waaron-
der we eigenlijk altijd mannen verstaan; so 
much voor de mate waarin de vrouw serieus 
genomen wordt in nederland – gewoon dat 
ze zich conformeren aan het hetero-ideaal: 
het huwelijk. en ook dát vieren we als top-
punt van onze tolerantie. Dat homo’s kun-
nen trouwen in nederland acht ik zeker een 
verdienste, maar dat, zoals Judith Butler 
heeft gezegd, de ‘promiscuous gay male has 
become the pinnacle of modernity’, daar heb 
ik, net als Butler, mijn bedenkingen bij. Want 
als homorechten zo strategisch ingezet wor-
den om het verschil tussen ‘ons’ en ‘moslims’ 
te prononceren, hoe serieus nemen we de 
rechten van homo’s dan feitelijk? Bovendien 
hanteren we een primitief model dat ‘hetero’ 
radicaal tegenover ‘homo’ plaatst. We ver-
geten dus wat Meijer in zijn boek beschrijft 
als aanwezig in de jaren zeventig en tachtig: 
dat zulke categorieën nooit zonder ambi-
guïteit en arbitrariteit zijn. Het ideaal dat 
we in nederland hebben, is dat je of hetero 
of homo bent, maar je moet verdomme wel 
kiezen! Want je moet zichtbaar zijn. Ook dat 
heeft te maken met discipline, met contro-
leerbaarheid. Mensen die in de kast zitten, 

moeten eruit! Je kunt dus, zoals komrij 
opmerkte, niet ‘stiekem homo’ zijn. Dan ben 
je niet ‘wie je echt bent’. en wie je echt bent, 
dat moet zichtbaar zijn. Dat antropologen 
ons kunnen vertellen dat in grote delen van 
de wereld de oppositie hetero/homo hele-
maal niet zo bestaat en dat bijvoorbeeld 
Marokkaanse jongens in de dorpen in het Rif 
hun eerste seksuele contacten met andere 
jongetjes hebben – dat wil onze Verlichte 
middenklasse niet weten – en onze Marok-
kanen willen het trouwens ook niet weten, 
maar die weten het wel; ze delen alleen niet 
in onze Hollandse pornografische behoefte 
het zichtbaar te maken en breed uit te meten 
in een ‘coming out’ die een bekennen tot een 
gefixeerde categorie – ‘homo’ – is, een biecht 
dus. Onze Verlichtingsfundamentalistische 
riedel over de tolerantie jegens homo’s heeft 
dus enerzijds het effect van een productie van 
de gefixeerde tegenstelling ‘hetero/homo’. 
Anderzijds worden de categorieën van die 
tegenstelling eerst gedepolitiseerd en gevrij-
waard van kritiek op hun gefixeerdheid en 
dan politiek ingezet in het zichtbaar maken 
van de intolerantie van moslims.
 Het persoonlijke is politiek, dat was de 
slogan van de vrouwenbeweging. Tegen-
woordig wordt het persoonlijke gepoliti-
seerd, maar onze oppervlaktepolitiek is 
ingesteld op zichtbaarheid. Baas in eigen 
buik, als het om de binnenkant van het 
lichaam gaat, dat is dus best, maar de zicht-
bare kant van het verhaal, daar hebben we 
problemen mee. Baas in eigen buik, maar 
die hoofddoek… die zit aan de buitenkant, 
aan de oppervlakte, waar hij zichtbaar is, 
een teken dat een loyaliteit communiceert 
die ‘ons’ vreemd is, een veronderstelde ver-
storing van de kritiekloze acceptatie van 
consumentisme à la Femke Halsema: ‘ik ben 
kritisch, maar als ik dat tasje zie…!’

Besluit
ik wil afsluiten met een korte reflectie op 
het populisme waar Meijer uitgebreid bij stil 
staat. Ook het populisme is bevangen door 
een pornografische preoccupatie, sterker, 
het is de meest consistente uitdrukking 
ervan. Het populisme is dus niet alleen iets 
van de extremen ter rechterzijde; het is iets 
dat ook de reguliere politiek kenmerkt. en 
juist het afschilderen van het populisme 
als ‘extreem’ maakt het reguliere politici 
mogelijk hun handen in onschuld te wassen. 
Maar onderwijl kunnen ze de ‘hardwerkende 
nederlander’ aanhalen, hem – want de 
hardwerkende nederlander is een man – 
allerhande wensen, angsten en verlangens 
in de mond leggen en over zijn rug een rigide 

beeld van nederland bouwen dat niet de 
samenleving, maar een gedroomde samen-
leving als blauwdruk heeft.
 Het populisme is feitelijk de crisis van de 
zichtbaarheid die zowel ons postmoderne 
kapitalisme als onze postideologische poli-
tiek kenmerkt. Het behelst de ultieme wens 
het ‘wij’ te zien, terwijl het zich alleen maar 
kan zien zien. Het ‘wij’ ontmaskerd zichzelf 
in het populisme als narcistische zelfvoy-
eur. Het blijkt dat het een verlangen heeft 
naar zichzelf, maar dat dat zelf, dat ‘wij’, 
niets anders doet dan naar zichzelf kijken. 
De totale en fatale politieke impasse: een 
inertie van zichtbaarheid. Het populisme wil 
daarom voortdurend ontmaskeren, zicht-
baar maken: weg met de achterkamers, 
transparantie! Duidelijkheid! Weg met het 
masker van de politieke correctheid, het 
volk moet – net als in het communisme – 
één zijn met de representatie ervan. Maar 
als het volk samenvalt met de representatie 
ervan, wat is het dan anders dan iets dat in 
de spiegel kijkt en ziet, dat het goed is…
 Herman Meijer ziet in ieder geval dat het 
nog niet goed is, dat het land nog niet ‘af ’ is, 
dat het hele idee dat het zich zo laat plannen 
teken van overmoed is en dat het persoon-
lijke politiek kan zijn zonder dat dat tot uiting 
dient te komen in een persoonlijke biecht. ik 
beken me tot die opvatting.
 =

de linkse biecht
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Amerikaanse kunst in crisis 
NANdo SchelleN  hoogleraar muziek aan de Northern Arizona University

de economische crisis heeft 
grote gevolgen voor de kunst- 
en cultuursector in de Verenigde 
Staten, die daar vrijwel geheel 
afhankelijk is van private 
fondsenwerving. 

de economische crisis in de 
Verenigde Staten is ook een culturele crisis. 
de beruchte ‘Amerikaanse droom’ is ont-
ploft. Amerika was het land van de onbe-
grensde mogelijkheden en iedereen kon 
die droom waar maken. dat sprookje is ruw 
beëindigd. Vanuit het sociaal en cultureel 
‘beschermde’ europa, vergeleken met de 
sociale woestijn in Amerika, is het moeilijk 
te begrijpen dat die droomsamenleving 
grotendeels gebaseerd is op het overwe-
gend rechts conservatieve bevolkingsdeel 
(merendeels Republikeins aangevuld met 
conservatieve democraten). dat deel is uit 
op een samenleving die zich baseert op 
particulier initiatief, minimale overheidsbe-
moeienis en lage belastingen. 
 de bevolking heeft nog wel werk maar 
geen contractbescherming, dus je kunt van 
de ene op de andere dag berooid op straat 
staan. Werkgeversverplichtingen bestaan 
alleen waar sterke vakbonden die bescher-
ming konden afdwingen, en in het onder-
wijs. Pensioenfondsen zijn in USA niet bij 
wet onafhankelijk, dus als het een bedrijf 
slecht gaat, worden die pensioenfondsen in 
de neergang vaak meegesleurd. de werke-
loosheid is binnen een half jaar verdubbeld.
 Wat heeft dit met kunst en cultuur 
te maken? Alles! kunst en cultuur zijn 
in europa dertig eeuwen oud, en onder 
invloed van sociale en socialistische revo-
luties ontstonden politieke waarden die 
onderwijs garandeerden voor alle lagen van 
de bevolkingen en cultuur en kunst even-
eens voor iedereen bereikbaar maakten. 
ook de europese vakbonden hebben zich 
voor deze vormen van beleid sterk gemaakt. 
daaruit zijn subsidiestructuren voor de kun-
sten ontstaan. dank zij deze kunnen kunst-
bedrijven in – meest West-europese landen, 
weliswaar met groeiende beperkingen, hun 
publiek van uitvoerende kunsten voorzien. 
Kruisbestuivingen hebben plaats gevonden 
tussen onderwijs en kunsten waardoor 
vergroeiing van jongere generaties met die 
kunsten mogelijk was. Wellicht is dat in 
europa door veranderingen in het onderwijs 
binnenkort ook verleden tijd, in Amerika 
heeft het nooit bestaan.
 Zelfs de meest progressief denkende 

Amerikaan heeft er moeite mee een struc-
tuur van door overheden beschermde 
kunsten te aanvaarden. ook zij Amerikanen 
willen niet zo’n groot overheidsapparaat 
hebben. 
 
Saaiheid
er bestaat één instituut dat belichaamt dat 
de overheid het bestaan van de kunsten van 
belang vindt. dat instituut is de ‘National 
endowment for the Arts’ (NeA). het is een 
onrealistisch klein overheidsfonds waarmee 
initiatieven minimaal gefinancierd kunnen 
worden. helaas is ook dat fonds onderhevig 
aan normen van bureaucratie. Bijvoorbeeld 
ieder operagezelschap – de meest kostenin-
tensieve kunstvorm – , van de Metropolitan 
opera tot het kleinste georganiseerde 
operagroepje, krijgt een paar grijpstuivers 
uit dat fonds waardoor dat weinige geld 
eigenlijk niet goed besteed wordt. President 
obama heeft in zijn Stimulus package vijftig 
miljoen dollar geserveerd voor de NeA. het 
fonds beschikt geenszins over middelen om 
de kunsten te redden. ook vijftig miljoen 
dollar zijn een druppel op een gloeiende 
plaat. Bovendien is het Stimulus package 
slechts een éénmalige injectie om te helpen 
de economie in beweging te krijgen.
 Ik wil me beperken tot de podiumkun-
sten. de beeldende kunsten hebben andere 
structuren dan de podiumkunsten, al zijn de 
financiële problemen bijna dezelfde. 
 de podiumkunsten zijn in hun opzet 
heel lokaal gericht. een stad van minstens 
500.000 inwoners die zichzelf respecteert, 
heeft een opera gezelschap, symfonie 
orkest, toneelgezelschap en als het kan, een 
ballet. daarnaast bestaan kleinere, meer 
experimentele gezelschappen en al die 
initiatieven worden op particuliere basis in 
stand gehouden. er zijn – nog steeds – in 
Amerika veel mensen die over onwaar-
schijnlijke hoeveelheden geld beschikken en 
het bedrijfsleven vindt het soms een teken 
van standing om kunst te steunen. dit alles 
zolang de economie wel vaart. 
 Nemen we een willekeurig opera gezel-
schap. er wordt gespeeld in grote theaters 
van 2000 of meer stoelen en het program-
ma moet er voor zorgen dat het gezelschap 
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zeker 95% van de stoelen verkoopt. dat 
betekent een voorkeur voor het overbe-
kende repertoire. de uitvoeringen moeten 
aan traditionele clichés voldoen (historische 
kostuums en decors, vooral geen verwij-
zingen naar de tegenwoordige tijd en zeker 
geen uitdagende regie, wel goede zangers).
 Amerikanen zijn bereid een behoorlijke 
prijs voor kaartjes te betalen zodat een 
gemiddelde prijs van $50 voor ca $ 95.000 
per avond zorgt. Stel dat zo’n gezelschap 
vier opera’s speelt met vier voorstellingen 
per opera, dan moet de kaartverkoop onge-
veer $1,5 miljoen opbrengen. dit is ongeveer 
50% van het budget. het gezelschap moet 
de resterende 1.5 miljoen vergaren door 
middel van fondsenwerving. en om ver-
standig beleid te voeren, moet zo’n gezel-
schap ook voor de ontwikkeling van een 
eigen “endowment” (fonds) zorgen waar-
door de dagelijkse gang van zaken minder 
beducht behoeft te zijn voor stemmingen 
bij de donors. Zo doen vrijwel alle gezel-
schappen het. Zo’n gezelschap heeft geen 
werkplaatsen om decors en kostuums te 
maken. er zijn verhuurbedrijven die in deze 
omstandigheid voorzien. hun product is 
gebaseerd op de grootste gemene deler van 
de doorsnee smaak en de saaiheid waait je 
tegemoet voordat de voorstelling begonnen 
is.
 Zodra de economie verzwakt, slaat de 
balans bij de gezelschappen om in paniek. 
Producties worden op zeer korte termijn 
afgezegd. de kunstenaars kunnen naar hun 
honorarium fluiten. er zijn ook gezelschap-
pen die hun artistieke medewerkers vragen 
met 50% van hun honorarium genoegen 
te nemen, er wordt besloten de – toch al 
korte – repetitietijd te verminderen, ande-
ren besluiten op het laatste moment toch 
maar geen decors te huren en weer ande-
ren besluiten gewoon faillissement aan te 
vragen. Binnen een tijdsbestek van vier 
maanden zijn al deze opties aan mij voor-
bijgetrokken en werkelijkheid geworden. Bij 
de symfonie orkesten doen zich soortgelijke 
verschijnselen voor. 
 Alleen grote gezelschappen weten door 
sterke fondsenposities te overleven maar 
ook daar worden met ijzeren hand bezuini-

gingen doorgevoerd die soms alle perken 
te buiten gaan. Van enige sociale zekerheid 
of verzorging is geen sprake. dat is nu het 
resultaat van die filosofie van de conserva-
tieve Amerikanen die een leven willen leiden 
zonder een overheid (behalve voor politie 
en soldaten). 

Financiële basis
President obama heeft er tijdens zijn cam-
pagne op gewezen dat ook op dit punt het 
roer drastisch om zal moeten, maar hij 
krijgt er niet veel handen voor op elkaar. 
een samenleving die op wettelijke grondslag 
educatief en cultureel beleid wil voeren, kan 
dit alleen doen met verhoogde belastingen 
en daar is, zeker op dit moment, geen meer-
derheid voor te vinden. 
 enig cijfermateriaal over de opera zal de 
situatie verduidelijken. de Verenigde Staten 
met een bevolking van ruw berekend 300 
miljoen inwoners beschikt over 110 profes-
sionele operagezelschappen met een geza-
menlijk jaarbudget van $873 miljoen. dat is 
groot en klein door elkaar. de grootste is de 
MeT in New York met een budget van $254 
miljoen! Acht andere gezelschappen hebben 
ieder een jaarbudget van meer dan $25 mil-
joen, samen totaal $ 256 miljoen. die acht 
(MeT niet meegerekend) zijn dus ongeveer 
te vergelijken met onze Nederlandse opera. 
Zij moeten spelen in Theaters van 2500 
(San Francisco) tot 3800 stoelen (chicago 
en MeT). de overige honderd gezelschap-
pen moeten leven van een gemiddeld jaar-
budget van ca $3.5 miljoen. daarvan zijn er 
tot nu toe negen die het bijltje er bij neer-
gegooid hebben en òf failliet zijn òf geen 
voorstellingen meer geven. en dat aantal 
zal in de komende tijd stijgen. (We praten 
over jaarbudgetten gebaseerd op de cijfers 
van 2007. de andere gegevens zijn van nu.) 
het zal verbazen dat in dit subsidieloze land 
zoveel activiteiten plaats vinden op zuiver 
particulier initiatief. ook bij de Amerikaanse 
orkesten zien we dit verschijnsel. de voor-
aanstaande Amerikaanse orkesten kunnen 
hun musici veel meer salaris betalen dan de 
meeste europese ensembles. de klachten 
van het Koninklijk concertgebouw orkest 
zijn absoluut niet uit de lucht gegrepen. 

Maar van die vooraanstaande Amerikaanse 
orkesten zijn er maar ongeveer 15 die hun 
musici de volle 52 weken van het jaar in 
dienst hebben. 
 de subsidiehaters in Nederland die zich 
alsmaar afvragen of symfonie orkesten en 
opera gezelschappen nog wel van de hui-
dige tijd zijn, hoeven maar naar Amerika te 
kijken om vast te stellen dat de bevolking 
daar deze vormen van kunstbeoefening 
hard nodig vindt en er voor zorgt dat ze er 
ook zijn. 
 In chicago, New York en San Francisco 
zijn opera en orkesten zo sterk voorzien 
van een degelijke financiële basis dat daar 
niet zo gauw de klad in zal komen. Maar 
de chaos speelt zich helaas af in delen van 
de Verenigde Staten waar die supergrote 
steden niet bestaan, waar operagezelschap-
pen hun bevolking maar drie of vier keer per 
jaar van een productie kunnen voorzien die 
dan twee of drie maal gespeeld wordt. daar 
is hoegenaamd geen sprake van een solide 
artistieke en financiële basis en zeker niet 
in steden als detroit waar de werkeloosheid 
het grootst en de welvaart verdwenen is. 
Musici en zangers die part time aan zulke 
gezelschappen meewerken, kunnen dat 
alleen doen doordat ze als muziekleraar aan 
een college of Universiteit verbonden zijn – 
waar ondanks de uitspraak van obama dat 
het onderwijs hoge prioriteit heeft – leraars-
bestanden met de grove hakbijl worden 
verminderd of salarissen worden verlaagd. 
 Aan beide kanten van de oceaan wordt 
erkend dat de kunsten hoogstnoodzakelijk 
zijn, maar dat alleen aan de europese kant 
aan de consequenties wordt gedacht: zon-
der structurele financiering geen podium-
kunsten. en daarbij maakt het niet uit of je 
links of rechts denkt. 
 =
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Droombegeleider van de Groene Jonker
‘De Groene Jonker’ is een project in de gemeente Nieuwkoop, waarbij 
107 hectare boerenland tot nieuwe natuur is omgevormd. Kunstenaar 
Jack van Mildert werd op uitnodiging van Centrum Beeldende Kunst 
Utrecht aan het projectteam toegevoegd. Tijdens zijn onderzoek 
stuitte hij bij omwonenden, waaronder boeren en scholieren, zowel 
op dromen als op nachtmerries over alle voorgenomen veranderin-
gen. Hij wierp zich daarom op als Droombegeleider. In deze rol maak-
te hij het gebied ‘beleefbaar’ en ‘ervaarbaar’ en betrok omwonenden 
bij de aanleg van het nieuwe natuurgebied.

Van Mildert houdt zich in zijn werk bezig met groeiprocessen in 
zowel de letterlijke als figuurlijke zin van het woord. Hij treedt op als 
intermediair tussen bekend en onbekend, als medium om communi-
catie te bevorderen en mensen bij elkaar te brengen. Vorig jaar ont-
ving hij voor zijn werk de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2008. 
Voor De Helling levert hij ieder seizoen de foto op de wikkel.
Zie ook: www.waarisjackvanmildertmeebezig.nl

helemaal bovenaan: kindertekeningen 
voor autospotborden.

hierboven: uitkijkpunt ‘Het balkon van 
verlangen’ en een hartvormige eiland 
met de picknickplek ‘Het Verborgen 
Hart’.

hiernaast: schoolkinderen pakkend hun 
reporters-tas en gaan op pad om boeren 
te interviewen.

rechtsonder: het laatste boerenhek 
wordt weggesjouwd. 

linksonder: anders kijken naar je 
omgeving.
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De Helling digitaal?
He! vraagstuk van de samenhang tussen vorm en inhoud 
is klassiek, maar bij het maken van iedere Helling dringt 
het zich weer opnieuw aan ons op, Elke keer probe- 
ren wij een eenheid tussen beide te vinden, die altijd 
bestaat uit de juiste spanningsverhouding. Want vorm is 
niet zomaar ondergeschikt aan inhoud, het voegt er oak 
een eigen dimensie aan toe die de inhoud kleurt, richt 
en soms tegenspreekt.

De laatste maanden zijn de makers van de Helling op 
een nieuwe manier met dit vraagstuk geconfronteerd. 
Het afgelopen jaar is het Wetenschappelijk Bureau 
GroenLinks op zoek gegaan naar een helderder poli
tiek profiel, waarbij het dichter op de politieke actua- 
liteit wil werken. De term 'aanjagen' komt daar steeds 
weer bij terug. De Helling past niet goed bij dit profiel, 
is de gedachte, het heeft een te traag ritme en een te 
beschouwende toon. Een nieuwe vorm moet richting 
geven aan het veranderingsproces. Het Wetenschap
pelijk Bureau wil sneller, breder en scherper warden 
en kiest daarom voor digitale communicatie. Er zijn 
plannen gemaakt voor een uitgebreide website. De 
huidige Helling zal daarin waarschijnlijk opgaan. Op 
welke manier precies, daarover zal in de loop van het 
komende half jaar meer bekend warden.

Zander de geur van papier en de aanblik van gedrukte 
pagina's die zich als een geheel op uw keukentafel of in 
uw luie stoel presenteren, wordt de wisselwerking van 
vorm en inhoud een andere, evenals die tussen makers 
en lezers. We houden u op de hoogte.

Erica Meijers, hoofdredacteur
Mark Schalken, ontwerper

We zijn benieuwd naar uw reactie.
dehelling@gmail.com
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In haar boek Storfall, over die dag in 1986 dat 

het mis ging in de kerncentrale van Tsjernobyl, 

bedenkt de Oostduitse schrijfster Christa Wolf 

dat de mannen die de atoomsplitsing uitvonden 

toch gedreven werden door een vreedzame uto- 

pie; genoeg energie voor iedereen voor altijd.

In Tsjernobyl bleek die utopie een monster. En 

ook vandaag duiken steeds weer monsters op tij- 

dens de nog steeds voortdurende zoektocht naar

die onbeperkte energievoorraad. Ze nemen nu 

de gestalte aan van overstromingen, armoede 

en andere dreigende rampen als gevolg van kli- 

maatverandering. Maar nu de fossiele energie- 

bronnen opraken en we ons steeds beter bewust 

zijn van de schade die zij toebrengen, wenkt 

bij alle dreiging ook weer de utopie: duurzame, 

schone energie voor iedereen in overvloed, die 

vrede zal brengen over heel de aarde. Het kan

dankzij de techniek, hoopt de eei 

versobering waarschuwt de ande 

gerechtigheid, zeggen arme land 
financiele en diplomatieke afspra 

landen. Nationale regeringen zei 

alles afhangt van de internationa 

december op de klimaattop in Ko 

wetenschappers en klimaatactivis 

ieder land eigen initiatief moet ne



kte energievoorraad. Ze nemen nu 

ion van overstromingen, armoede 

reigende rampen als gevolg van kli- 

ering. Maar nu de fossiele energie- 

aken en we ons steeds beter bewust 
chade die zij toebrengen, wenkt 

|ing oak weer de utopie: duurzame, 

gie voor iedereen in overvloed, die 

engen over heel de aarde. Het kan

I dankzij de techniek, hoopt de een; nee dankzij 
I versobering waarschuwt de ander. Het goat om 

I gerechtigheid, zeggen arme landen; het goat om 

| financiele en diplomatieke afspraken, vinden rijke 
I landen. Nationale regeringen zeggen graag dat 

I alles afhangt van de Internationale afspraken in 
| december op de klimaattop in Kopenhagen, maar 

| wetenschappers en klimaatactivisten vinden dat 
| ieder land eigen initiatief moet nemen en de oren

niet meer moeten laten hangen naar de belang- 

hebbende oliebedrijven. In deze Helling onder- 
zoeken we wat er verandert in de wereld van de 

energie als gevolg van klimaatverandering; in 

menig artikel loopt dat uit op concrete beleids- 

voorstellen. Energie en klimaat zijn onderwerpen 

die snel technisch warden, maar voor wie daar 

doorheen weet te kijken ligt er een schat aan uto- 
pisch materiaal in dit nummer verborgen. [EM]
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*

Je kunt heel somber worden 
van de energie- en klimaatcrisis: 
we gaan met zijn alien naar 
de verdoemenis. Met open 
ogen nogwel. Maar ons 

grondig bewust worden van 
de tegenstrijdigheden in onze 

cultuur is de eerste stap uit 
de crisis.

Wie een satellietfoto van nachte- 
lijk Europa bekijkt, weet waarom we ons 
tijdvak Verlichtinc) hebben gedoopt Met 
schitterende schouwspel dat Europa haar 
nachtelijke bezoeker biedt, zou onder het 
huidige energieregime zonder de verbran- 
ding van fossiele brandstoffen simpelweg 
onmogelijkzijn. Wereldwijd halenwe meer 
dan tachtig procent van onze energie uit 
fossiele brandstoffen Kolen, gas en vooral 
olie hebben de moderne way of life vorm 
gegeven Meer nog dan door internet en 
televisie zijn de burgers van de wereld in 
hun lotverbonden door het verborgen stel- 
sel van pijpleidmgen, boorputten, elek- 
tnciteitskabels en raffinadenjen De hele 
mfrastructuurvan de moderne wereld is op 
fossiele brandstoffen afgestemd we dnj- 
ven er met alleen onze voertuigen mee aan, 
maar verwarmen er 00k onze huizen mee, 
wekken eronze stroom mee op en gebrui- 
ken oliedenvaten als grondstofvoortal van 
matenalen Olie is zowel het smeermid-

del als het bleed dat vloeit door de aders 
van de moderne koolwaterstofeconomie 
De sprang van een miljard aardbewoners in 
1825 naar bijna zeven miljard nu was zonder 
kunstmest, landbouwmachmes, vrachtwa- 
gens en gekoeld bulktransport ondenkbaar 
geweest Deze grate sprang voorwaarts 
heeft echtereen hoge pnjs we hebben 
onze welvaart gebouwd op een fundering 
die zichzelf langzaam maar onvermijdelijk 
uitholt. Alle meuwe wmnmgstechmeken 
ten spijt raakt de olie echt een keer op Op 
zich is dit wemig meuws Aanwezigheid en 
gebruik van energievoorraden zijn van ouds- 
her de stille kracht achter de geschiede- 
ms geweest Of het nu ging om voldoende 
graan voor het leger en de stadsbevolkmg 
ofohe voorvhegtuigmotoren, de beschik- 
baarheid van energie heeft vaak beshst over 
deopkomsten ondergangvan samenlevin- 
gen De stnjd om energie heeft de geschie- 
dems mede geschreven, van de val van het 
Romemse Rijktotde komstvan delweede

Wereldoorlogen de genocide m Rwanda 
In zijn boeklhe hydrogen economy defimeer 
Jeremy Rifkm cultuur zelfs als het vermoge 
om steeds meer energie voor menselijke 
doelemden beschikbaarte maken.

Wat wel meuw is aan onze situatie is de 
onwaarschijnlijke omvang van ons energie 
gebruik en de snelheid waarmee dittoe- 
neemt Hoewel ervoorlopiggeen acuut 
gebrek aan fossiele brandstoffen te ver- 
wachten valt, zal volgens de imperatieven 
van de markteconomie 00k dit probleem 
zich in eerste mstantie mamfesteren als ee 
economisch probleem langvoordat mensen 
de laatste druppel olie hebben opgepompl 
zal de discrepantie tussen vraag en aanboc 
van energie de wereld in een economische 
wurggreep houden De gestaag oplopende 
energierekemngen zijn slechts de onschul- 
dige voorbodes van wat ons by ongewijzigc 
beleid m de nabije toekomstte wachten 
staat De hoge oliepnjs is de beste indicate 
voor het naderende emde van hettijdperk
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del als het bloed dat vloeit door de aders 
van de moderne koolwaterstofeconomie 
De sprongvan een miljard aardbewoners in 
1825 naar bijna zeven miljard nu was zonder 
kunstmest, landbouwmachmes, vrachtwa- 
gens en gekoeld bulktransportondenkbaar 
geweest Deze grote sprang voorwaarts 
heeftechtereen hoge pnjs we hebben 
onze welvaart gebouwd op een fundenng 
die zichzelflangzaam maar onvermijdehjk 
uitholt Alle nieuwe wmnmgstechnieken 
ten spijt raakt de olie echt een keer op. Op 
zich is dit weimg meuws Aanwezigheid en 
gebruik van energievoorraden zijn van ouds- 
her de stille kracht achter de geschiede- 
ms geweest. Of het nu gmg om voldoende 
graan voor het leger en de stadsbevolkmg 
of olie voor vliegtuigmotoren, de beschik- 
baarheid van energie heeft vaak beslist over 
de opkomsten ondergangvan samenlevm- 
gen De stnjd om energie heeft de geschie- 
dems mede geschreven, van de val van het 
Romemse Rijktotde komst van delweede

Wereldoorlog en de genocide in Rwanda 
In zijn boeklhe hydrogen economy defimeert 
Jeremy Rifkm cultuurzelfs als het vermogen 
om steeds meer energie voor menselijke 
doelemden beschikbaarte maken

Wat wel meuw is aan onze situatie is de 
onwaarschijnlijke omvang van ons energie- 
gebruik en de snelheid waarmee dittoe- 
neemt Hoewel ervoorlopiggeen acuut 
gebrek aan fossiele brandstoffen te ver- 
wachten valt, zal volgens de imperatieven 
van de markteconomie 00k dit probleem 
zich in eerste mstantie mamfesteren als een 
economisch probleem langvoordat mensen 
de laatste druppel olie hebben opgepompt 
zal de discrepantie tussen vraag en aanbod 
van energie de wereld in een economische 
wurggreep houden De gestaagoplopende 
energierekenmgen zijn slechts de onschul- 
dige voorbodes van wat ons bij ongewijzigd 
beleid in de nabije toekomstte wachten 
staat De hoge ohepnjs is de beste indicator 
voor het naderende emde van hettijdperk

van deyoedkope olie Is de wereld klaarvoor 
een oliepnjsvan 200 dollar per vat5

De snelheid waarmee ontwikkelmgslan- 
den zich in de mondiale vaart laten meevoe- 
ren, dnjft de vraag naar fossiele brandstof
fen tot ongekende hoogten op De cymsche, 
dilemmatische waarheid van een wereld met 
een levensstandaard zo hoog als de onze is 
dat juist eerzame, hard werkende mensen 
deze wereld met steeds rassere schreden 
naar haar moment van meenstortmg voe- 
ren Als de bevolkmgvan China en India op 
het welvaartsmveau van West-Europa zou 
gaan leven, dan is met de huidige delvmgs- 
en verwerkmgstechmeken mmimaal een 
extra planeet aarde nodig om aan de vraag 
naargrondstoffen te kunnen voldoen 

Over de voorwaarden die onze levens- 
stijl mogelijk maken zijn we in de gemdu- 
stnaliseerde wereld verontrustend slecht 
mgehcht Wie heeft een idee van de omvang 
van de verborgen productiekosten van de 
artikelen die hij dagelijks consumeert? Van

de zes liter olie die een kilo biefstuk kost?
Of de 20000 liter dnnkwater die voor een 
T-shirt nodig waren? Of de meer dan dui- 
zend matenalen m een laptop? Het vige- 
rende moreel-economische paradigma dat 
straffeloze productiegroei en onverzadigba- 
re consumptieve behoeften vooronderstelt, 
heeft van westerse landen comfortparadij- 
zen gemaakt die structureel op te grote voet 
leven Hoe zijn we eigenlijk m deze energie- 
verslmdende levenswijze verzeild geraakt?

Pompen en verzuipen
In zijn boek Eurotaoisme laat de Duitse filo- 
soof Peter Sloterdijkzien dat mobihteit het 
wezen van de modermteit is en vnjheid de 
facto neerkomt op bewegmgsvnjheid In de 
modermteit handelen mensen ten gevolge 
van de schok die hen overviel, toen ze erach- 
ter kwamen dat ze wezen zijn m het heelal 
Door God verlaten en door de moderne 
kosmologie verbannen naar een onbedui- 
dende zij-arm van hetzonnestelsel, heeft
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Ecologische duisternis

de mens zich smds de Renaissance bevnjd 
van de middeleeuwse bmdmgen door het 
geloof, en zichzelfgoddelijke, verlossende 
trekken toegedicht, vertrouwend op zijn 
morele rationaliteit, wetenschappelijke 
mzicht en techmsche vernuft De westerse 
mens heeft als maTtre et possesseur de la nature 
God van zijn troon gestoten en beschouwt 
zichzelf als de mtelligente designer van de 
beschaafde wereld Als gevolg van deze cul- 
turele paradigmawisselmg, later Verlichting 
genoemd, lijden we m het Westen aan de 
kwaal dat we ons leven pas dan als mens- 
waardig, als zmvol ervaren, wanneer we een 
actief, scheppend leven leiden Wat ons, 
moderne mensen kenmerkt, is hetvermo- 
gen om spontaan, op grand van een idee, 
een bewegingsafloop m gangte zetten Had 
Anstoteles twee millennia later geleefd, had 
hij met God maar de mens de zich bewegende 
bearer van de wereld kunnen noemen Deze 
bewegmg dient uitemdehjk mets anders dan 
zichzelf wat doorgaans soaale en economische 
nooruit^ancj wordtgenoemd komt m de prak- 
tijk neer op steeds snellere uoortgang

Bezien we nu deze omstandigheid in het 
licht van de zich voltrekkende klimaatver- 
andenng, dan wordt het mjpende dilemma 
waarvoorwe staan duidelijk Als Internatio
nale gemeenschap hebben we geen andere 
keus dan het bleed door onze verkeersaders 
njkelijkte laten stromen Stilstaande auto’s 
en vliegtuigen betekenen - letterlijk-een 
hartmfarct. De aarde zou om haar as blij- 
ven draaien, maar onze wereld stort m Je 
hoeft daarom geen zienerte zijn om te kun
nen voorspellen dat de COj-emissies zullen 
blijven stijgen De statistieken geven al even 
wemig hoop ze vaneren van een verdubbe- 
Imgtot een verwachte verviervoudigmg van 
de uitstoot in deze eeuw Er lijkt dus mets 
anders op te zitten dan te pompen en te 
verzuipen We ondernemen als wereldge- 
meenschap de paradoxale pogmg om een 
onduurzame levensstijl ongelimiteerd voort 
te willen zetten Waarom noemen we onszelf 
eigenlijk al dne eeuwen verlicht, maar han- 
delen we nog steeds m ecologische duister- 
nis?

Peter Sloterdijk merkt m een aan het ener- 
gievraagstuk gewijd gelegenheidsessay op 
dat verwennmgen zich zo snel m het zenuw- 
stelsel prenten, dat mensen er als samen- 
levmgeerdervoor kiezen ten onderte gaan 
dan afstand te doen van het verworven com- 
fortmveau De vruchteloze pogmgen gedu- 
rende de afgelopen decenma om mensen uit 
de auto te knjgen, zijn er het beste bewijs

I1

van dat het prediken van spaarzaamheid een 
heilloze weg is Vandaar dat Sloterdijk de 
succeskans van het overreden van mensen 
totzuimgheid kan vergehjken metde kans 
enn te slagen een kogel die een kanonsloop 
heeft verlaten via onderhandelmg tot een 
terugkeer in de loop te bewegen We zouden 
tot de eerste generatie behoren waarvan de 
mentaliteit is getekend door de gronderva- 
rmgvan een energie-overschot, dankzij de 
vnjgekomen energie uitfossiele brandstof- 
fen Het verkwistmgspnncipe is m de vorm 
van de energieverslmdende plicht het maxi- 
male aan gemetmgen uit het leven te halen 
tot levensstijl verheven De tragische irome 
hiervan is dat het de fossiele brandstoffen 
zelfzijn die ons aan de grens van de schaars- 
te hebben gebracht De welvaartssprong die 
we m de Westerse wereld hebben gemaakt 
en de cultuurvan overvloed die daarmee 
gepaard gmg, hebben we m hoge mate te 
danken aan zonne-energie die miljoenen 
jaren geleden op aarde is neergeslagen 

Hetveel besproken lot van de bevolkmg 
van Paaseiland biedt een tragisch voor- 
beeld van de desastreuze gevolgen van een 
ondoordachte uitputtmg van natuurlijke 
hulpbronnen Het in 1722 op eerste paasdag 
door de Nederlandse admiraal Roggeveen 
bezeilde eiland m de oostelijke Stille Oceaan 
bood zijn blanke bezoekerde desolate aan- 
blik van een wegkwijnende bevolkmg in een 
habitat die vnjwel geheel van zijn bestaans- 
middelen was beroofd Op het eiland dat 
nog maar enkele eeuwen voordien een 
weeldenge bosbedekking kende, restte zijn 
hongenge bewoners mets anders dan zich 
m hun overlevensstnjd als kanmbalen aan 
hun soortgenoten tegoed te doen De mas- 
sieve stenen standbeelden, die we vandaag 
de dag als toonbeeld van hun geavanceerde 
cultuurbewonderen, hebben m retrospec- 
tief de doorslaggevende bijdrage geleverd 
aan de ondergang van de Paaseilanders. In 
een eeuwenlange slagom prestige hadden 
de opeenvolgende generaties van stamhoof- 
den met gerust hun kolossale borstbeel- 
den te houwen en op boomstammen te rol- 
len eer de laatste boom van het eiland was 
geveld

De Paaseilanders zijn ten prooi gevallen 
aan dezelfde psychoculturele bijziendheid 
die 00k de vooruitzichten van onze samenle- 
vmg dreigtte beknotten. Wie geboren wordt 
op een eiland dat al voortweederde ontbost 
is, kent geen andere gesteldheid dan deze 
We kunnen hetde onfortumlijke bewoners 
van Paaseiland dan 00k met kwalijk nemen 
dat ze met het opnehten van hun stenen

standbeelden tot het kraken van de laatste 
bast zijn doorgegaan Ze wisten met beter [ 
Evenmm zien wij de kap van het onder- 
grondse woud waarmee we onze kachels S
stoken We beschouwen het als de meest 
vanzelfsprekende zaak ter wereld dat er 
stroom uit de muur komt We zijn geboren 
in een wereld waarm het leegpompen van 
de ondergrondse olievelden waarop onze *
welvaart teert zorgvuldig aan het oog is ;
onttrokken. Waterkoker en gasverwarmmg 1
behoren tot de ongeproblematiseerde stan- f
daarduitrusting van ledere moderne huis- 
houdmg Volgens Peter Sloterdijk maakteen 
psychologische barnere het onmogelijk van j' 
mensen te verlangen een handelmgshonzon | 
te hanteren die zich over meer dan twee a |
dne generaties uitstrekt Het is al een hele | 
opgave mensen te bewegen wat welvaart op 
te offeren omwille van de eigen klemkmde- I 
ren I

Nu vereist het leven m een nsicosamen- | 
levmg een dagelijkse portie zelfbedrog De 
vele SUV's op de wegen en de disproportio- 
nele groei van de toensme-industrie zijn de 
mcarnaties van het afweermechamsme om | 
sluimerende rampspoed te maskeren met 
gratuit optimisme Zelfs na grate mciden- | 
ten pakken de meeste mensen vnj snel hun r 
gewone leven weer op Onze omgang met j
ecologische bedreigmgen vormt een spre- 
kend voorbeeld van wat m de psychologic 
cognitieue dissonantie wordt genoemd- bij het I 
zien van naderende onweerswolken kijken j
we vlug de andere kant op en houden ons- I 
zelfvoor dat er mets aan de hand is 
Een andere doorslaggevende factor in het I 
spel om de energiekmkkers vormt de haast 
onaantastbare machtspositie van de grate 1
energieconcerns Het wereldcomfortge- 
bouw waarm we leven-om met Sloterdijk f 
te spreken - rust op hun schouders. De I
petrochemische Industrie is nogte machtig, | 
te njk, te goed georgamseerd en heeft te f
veel mvloed op de bestuurlijke organen om | 
bedreigd te worden door de nu nog slecht 
gecoordmeerde mitiatieven voor alterna- 
tieve energievoorziemng Definanciele kas- 
sen van de energieconcerns zijn tot de nok 
gevuld en hun tentakels reiken tot m elk 
officie.

De combmatie van ontaard verlichtmgs- 
denken en de zojuist geschetste processen 
van gewennmg aan overvloed, psychocultu
rele kortzichtigheid, ecologische struisvo- 
gelpolitiek, en de bestaande machtsverhou- 
dmgen, heeft ons m de paradoxale situatie 
doen belanden van een levensstijl die het 
gras onderzijn eigen voeten dreigt wegte

maaien We zitten onwnkbaar vast m de 
overtuigmg dat groei altijd beter is dan sti 
stand, luxe een eerste levensbehoefte, en 
laten talnjke schone en duurzame technol 
gieen onbenut omdatze metpassen m on; 
vastgeroeste denksjablonen en handelmg: 
wijzen

De dialectiek van de Verlichting
Maarerzijn wel degelijk alternatieve ener- 
giebronnen voorhanden die de transitie na 
een wereld met een duurzame energievooi 
zienmg gestalte kunnen geven De wereld 
zou met de actuele ontwikkelmgsstand 
gemakkehj’k kunnen draaien op een cockt£ 
van zonne-energie, aardwarmte, biobrand 
stoffen, wmdenergie, waterkracht, getij- 
denbewegmg en als overgangsbrandstof 
kernenergie Deze maatregelen vergen ech 
ter mvestermgen die de begrotmg van veel 
naties vele malen overtreffen Tel daarand 
re grate knelpunten bij op-zoals hetgroe 
ende drmkwatertekort, de afkalvmg van 
landbouwgronden en slmkende biodiversi- 
teit - ende omvang van de opgave waarvoi 
wij en onze kmderen staan wordt duidelijk. 
De uitdagmg m deze eeuw is dan 00k het 
inleiden van de transitie naar een duurzam 
samenlevmg Het opzetten van een duur
zame energievoorziemng, het behoud van 
landbouw- en bosgronden, het mdammen 
van hetgrondstoffengebruik; het bewaken 
van de lucht- en waterkwaliteit, het stoppe 
met het uitroeien van belangnjke soorten 1 
de voedselketen, het mdammen van de kli- 
maatverandermg, en het bestnjden van alii 
afgeleide sociaal-economische problemen 
Slagen we enn, als wereldbevolkmg, te voo 
komen datde pijlers onderonze beschavini 
wegzakken? We bevmden ons midden m ee 
histonsch umek experiment, een experi
ment waarvan de uitkomst ongewis is Met 
zeven miljard op een aarde, en alle zeven 
miljard dromen van een eigen huis met aut 
en internetverbmdmg

Het voorbeeld van Paaseiland maakt 
duidelijk hoe zo’n experiment kan aflopen. 
Evenmm als de Paaseilanders de mogelijk- 
heid hadden hun eiland te verlaten - alle 
bomen om boten van te maken waren 
immers gekapt- is het ons gegeven m ruirr 
teschepen de aarde te verlaten Ook een 
gekloonde planeetzal nog wel een paar 
eeuwen op zich laten wachten Zoals Emil 
Cioran m een van zijn weldadige afonsmen 
schnjft, hebben we ons erbij neerte leggen 
dat de aarde echt het emde en de hoop van 
al onze smarten is en dat hetzmloos is naar 
lets beters te zoeken In een geglobahseer- 
de wereld geldt deze les des te meer Als 1,3



standbeelden tot het kraken van de laatste 
bast zijn doorgegaan Ze wisten met beter 
Evenmin zien wij de kap van het onder- 
grondse woud waarmee we onze kachels 
stoken We beschouwen het als de meest 
vanzelfsprekende zaak terwereld dat er 
stroom uit de muur komt We zijn geboren 
in een wereld waann het leegpompen van 
de ondergrondse olievelden waarop onze 
welvaartteert zorgvuldig aan het oog is 
onttrokken Waterkokeren gasverwarmmg 
behoren tot de ongeproblematiseerde stan- 
daarduitrustmg van ledere moderne huis- 
houdmg Volgens Peter Sloterdijk maakt een 
psychologische barnere hetonmogelijkvan 
mensen te verlangen een handelmgshonzon 
te hanteren die zich over meer dan twee a 
dne generaties uitstrekt Het is al een hele 
opgave mensen te bewegen wat welvaart op 
te offeren omwille van de efgen klemkmde- 
ren

Mu vereist het leven m een nsicosamen- 
levmgeen dagelijkse portie zelfbedrog De 
vele SUV's op de wegen en de disproportio- 
nele groei van de toensme-mdustrie zijn de 
mcarnaties van het afweermechamsme om 
sluimerende rampspoed te maskeren met 
gratuit optimisme Zelfs na grote mciden- 
ten pakken de meeste mensen vnj snel hun 
gewone leven weer op Onze omgang met 
ecologische bedreigmgen vormt een spre- 
kend voorbeeld van wat in de psychologic 
cogmtieue dissonantie wordt genoemd bij het 
zien van naderende onweerswolken kijken 
we vlug de andere kant op en houden ons- 
zelfvoor dat er mets aan de hand is 
Een andere doorslaggevende factor in het 
spe! om de energieknikkers vormt de haast 
onaantastbare machtspositie van de grote 
energieconcerns Het wereldcomfortge- 
bouw waann we leven - om met Sloterdijk 
te spreken - rust op hun schouders De 
petrochemische Industrie is nogte machtig, 
te njk, te goed georgamseerd en heeft te 
veel mvloed op de bestuurlijke organen om 
bedreigd te worden door de nu nog slecht 
gecoordmeerde imtiatieven vooralterna- 
tieve energievoorzienmg Definanciele kas- 
sen van de energieconcerns zijn tot de nok 
gevuld en hun tentakels reiken tot m elk 
officie

De combmatie van ontaard verlichtmgs- 
denken en de zojuist geschetste processen 
van gewenmngaan overvloed, psychocultu- 
rele kortzichtigheid, ecologische struisvo- 
gelpolitiek, en de bestaande machtsverhou- 
dmgen, heeft ons m de paradoxale situatie 
doen belanden van een levensstijl die het 
gras onderzijn eigen voeten dreigt wegte

* maaien We zitten onwnkbaar vast in de 
j overtuigmg dat groei altijd beter is dan stil- 
j stand, luxe een eerste levensbehoefte, en 
t laten talnjke schone en duurzame technolo- 
} gieen onbenut omdat ze met passen in onze
J vastgeroeste denksjablonen en handelmgs-
! wijzen

; De dialectiek van de Verlichting
j Maarerzijn wel degelijk alternatieve ener-
| giebronnen voorhanden die de transitie naar 
( een wereld met een duurzame energievoor- 

ziemng gestalte kunnen geven. De wereld 
zou met de actuele ontwikkelmgsstand 

| gemakkelij’k kunnen draaien op een cocktail 
J van zonne-energie, aardwarmte, biobrand-
1 stoffen, wmdenergie, waterkracht, getij-

denbewegmg en als overgangsbrandstof 
kernenergie Deze maatregelen vergen ech- 
ter mvestermgen die de begrotmg van veel 
naties vele malen overtreffen Teldaarande- 

| re grote knelpunten bij op - zoals het groei- 
| ende dnnkwatertekort, de afkalvmgvan
I landbouwgronden en slmkende biodiversi-
1 teit - en de omvang van de opgave waarvoor

wij en onze kmderen staan wordt duidehjk 
De uitdagmg in deze eeuw is dan ook het 

< mleiden van de transitie naar een duurzame 
I samenlevmg Het opzetten van een duur- 
| zame energievoorzienmg, het behoud van
s landbouw- en bosgronden, het mdammen

van het grondstoffengebruik, het bewaken 
van de lucht- en waterkwaliteit; het stoppen 
met het uitroeien van belangnjke soorten in 

J de voedselketen, het mdammen van de kli- 
! maatverandermg, en het bestnjden van alle 

afgeleide sociaal-economische problemen 
Slagen we erm, als wereldbevolkmg, te voor- 

i komen dat de pijlers onder onze beschavmg 
I wegzakken? We bevmden ons midden in een 
i histonsch umek experiment, een expen- 
‘ mentwaarvan de uitkomst ongewis is. Met 
J zeven miljard op een aarde, en alle zeven

miljard dromen van een eigen huis met auto 
i en internetverbindmg
| Het voorbeeld van Paaseiland maakt
1 duidehjk hoe zo’n experiment kan aflopen 

Evenmin als de Paaseilanders de mogelijk- 
heid hadden hun eiland te verlaten - alle 

! bomen om boten van te maken waren
immers gekapt- is het ons gegeven in ruim- 
teschepen de aarde te verlaten Ook een 
gekloonde planeetzal nog wel een paar 

i eeuwen op zich laten wachten Zoals Emil
Cioran in een van zijn weldadige afonsmen 
schnjft, hebben we ons erbij neerte leggen 
dat de aarde echt het emde en de hoop van 
al onze smarten is en dat het zmloos is naar 
lets beters te zoeken In een geglobaliseer- 
de wereld geldt deze les des te meer. Als 1,3

miljard Chmezen auto gaan njden komt ook 
ons schuitje zonder diesel te zitten.

Het doorslaggevende verschil met de 
onfortumlijke bevolkmgvan Paaseiland is 
echter dat wij wel beter weten De tragiek 
is dat we nog met naar die kenms hande- 
len. Al Gore roept m zijn film An inconvenient 
truth ertoe op kenms en handelen weer op 
elkaarafte stemmen Was dat met waarde 
Verlichting ooit om begonnen was? De aan- 
sponng aan mensen om zich in hun hande
len te laten leiden door redelijk mzicht in 
plaats van doorverouderde, veelal mystieke 
gewoonten? Lange tijd waren de geesten uit 
onvermogen onverlicht, waren we ook in het 
Westen een beetje Paaseilanders, dat wil 
zeggen onwetend overde impact van ons 
handelen op de planeet en zijn ecosystemen 
en daarmee over onze eigen overlevmgs- 
grondslag In die zm zijn we nooit werkelijk 
verlicht geweest De vereiste kenms daar- 
toe ontbrak simpelweg. Vandaardat we al 
die kostbare schatten onder de grand zo 
gemakkelijk en vanzelfsprekend verspillen, 
zonder een moment bij de consequenties 
ervan stil te staan. In naam van het huma- 
msme zijn onze voorouders dne eeuwen 
geleden begonnen aan een wereldomspan- 
nende pogmgtot civihsatie, met goede 
intenties wehswaar, maarwaarvan de ramp- 
zalige gevolgen voor mens en dier nu pas 
langzaam aan het hcht komen Het ideaal 
Verlichting heeft feitelijk geleid tot dne eeu
wen van ecologische zelfverblmdmg

Nu de nevelen van roet, teer, zwavel en 
lood langzaam optrekken en we emdelijk 
het licht begmnen te zien, breekt de tijd 
aan om ook aan die tweede oproep van de 
Verlichting gehoorte geven, om naar rede- 
lijk mzicht te handelen Het inzicht is er 
Nu nog ernaar handelen. Vnj naar Adorno 
en Horkheimerzouden we ditde dialectiek 
van de Verlichting kunnen noemen ze is haar 
eigen zonde en loutenngtegelijk Verhchte 
idealen beloofden licht, brachten veel duis- 
terms, doch verloren mmmer het uitzicht op 
een betere wereld. Inmiddels weten we hoe 
de vlagerbij hangt, maarzolangwe aan die 
andere oproep van de Verlichting - naastte 
denken ook te doen-geen gevolg geven, 
zullen we in duisterms gehuld bhjven Hoe 
dit allemaal moet? Het moge mderdaad een 
huivenngwekkende opgave hjken waarvoor 
we staan, maar laten we vooral een oude 
wijsheid met vergeten- m het land der blm- 
den is eenoog konmg1
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de politiek|
en bmnen twmtig jaar kan het dertig 
procent van de noodzakehjke energie 
leveren Wij hebben In Nederland de 
mfrastructuur voor gas en die moet Je 
gebruiken Verder moet je natuurlijk 
denken aan wmdparken op zee, die in 

i twmtig jaar de helft van het elektnci- 
teitsverbruik zouden kunnen produce- 

3 ren Aardwarmte en warmtepompen 
kun je gebruiken om huizen, kantoren 
of kassen te verwarmen Geothermie 
is een bruikbare energiebron, die in 
Duitsland al veel verder is ontwikkeld 

n dan in Nederland, terwyl ons land er 
g door de dichte bevolkmg en bebou- 

wmg heel geschikt voor is lederland 
)- moet in feite doen wat hij kan

Ook kernenergie is een optie, al ben 
n ik daar voor Nederland geen voor- 

stander van de hoge Investenng die 
nucleaire energre vraagt, zorgt ervoor 
dat wanneer eenmaal gebouwd je die 
energie dan voorrang geeft, want een 

le nucleaire reactor kun je met even stil 
zetten, ook nlet als er veel aanbod is 
van wmdenergie Daarom zal nucleaire 
energie remmend werken op de ontwik- 
keling van wmdenergie Nederland zou 
zich verder kunnen toeleggen op de 
productie en verwerkmg van groene 
grondstoffen, die chemische mgredi- 

i enten in tal van producten kunnen ver- 
vangen we hebben op dat terrein veel 
kennis in huis Ook is ons land geschikt 
als proeftum voor de elektnsche auto 
en de bijbehorende mfrastructuur De 
ntten in ons land zijn vergeleken met 
veel andere landen kort en daarom is 
het met de accu's die we nu hebben 
al uitvoerbaar Bovendien is ons land 
dichtbevolkt en zijn stopcontacten om 
op te laden nooit ver weg We zijn het 

il, dichtst bekabelde land van Europe Zo 
zijn er nog veel meer mogelykheden 
Techmsch kan het dus, honderd procent

duurzaam, maar helaas laat de pohtiek 
de oren nu nog heel erg hangen naar 
de ohe- en steenkolenmdustrie die hun 
belangen verdedigen"

Is dat ook de reden dat Nederland 
wel ambitieuze doelsfelhngen heeft 
als het gaaf om het beperken van de 
C02-uifsfoot, maar achferloopt als 
het goat om het aandeel duurzame 
energie (2,5% tegenover 7,5% in ande
re Europese landenP 

“Dat speelt een belangnjke rol Minister 
Cramer doet zeker haar best, maar het 
kabmet luistert vooral naar de bedryven 
met grote belangen m goedkope fossie- 
le energie De regenng kijkt met genoeg 
vooruit, terwyl het een economisch 
belong is om nu meer te doen aan 
duurzame energie Het CDA gelooft 
blykbaar in Verelendung aangaande 
duurzame energie, waardoor kernener
gie op een bepaald moment het emge 
aiternatief is om khmaatneutraal stroom 
te produceren Er zijn ook voorstellen 
in omloop om koiencentrales te com- 
penseren voor het geld datzy mislopen 
wanneer voorrang wordt gegeven aan 
het doorgeven van windenergie op het 
elektnciteitsnet Dat Is het paard achter 
de wagen spannen Je moet duurzame 
energie juist voorrang geven op het 
net en net als in Duitsland bedryven 
belonen die groene stroom aan het net 
leveren, zonder dat je daarby een fman- 
cieel plafond mstelt zoals ons kabmet nu 
voorstelt, want dan werkt het met Een 
bedryf als Eneco verlegd zijn duurzame 
energie werkterrem naar Belgie en 
Frankryk omdat hier geen betrouwbare 
regelmgen zijn Groene stroom is op dit 
moment een paar cent per kilowatt 
duurder dan grljze stroom Voor huishou- 
dens maakt dit nauwelyks verschil, maar 
voor energleverslmdende bedryven als 
Perms en de hoogovens wel Vanwege

hun betekems voor de Nederlandse 
economie en werkgelegenheid oefe- 
nen ze met succes een grote mvloed 
uit op het energie beleid van ons land 
Maar de goedkope vervuilende oplos- 
smgen bemoeilyken onze concurrentie- 
positie, Andere landen zijn straks veel 
verder met het opzetten van duurzame 
energiebronnen Op dit moment hgt er 
geen wetsvoorstel om duurzame ener
gie voorrang te verlenen Er is nog veel 
lobbywerk nodig om een subsidierege- 
ling die goed werkt m Duitsland er hier 
door te krygen"

meuwe vormen van groen collectief 
vervoer mogelyk. je koppelt je auto 
aan die van een heleboel anderen op 
de autoweg, en als je eraf wilt koppei 
je jezelf er weer af Dat soort mogelyk- 
heden zyn er en die moeten veel meer 
warden gestimuleerd Ik denk dus dat 
het allebei nodig is techmsche aan- 
passmg en gedragsaanpassmg Ik ben 
er tegen om de techmek als vyand te 
beschouwen, of om te denken dat we 
er alleen met techmsche aanpassmgen 
wel zullen komen Het moet hand m 
hand gaan"

De dlscussie over khmaatverandenng 
en duurzame energie is heel erg tech- 
nisch en ingewikkeld Het gaat veel 
mensen boven de pet Is het vooral 
een techmsch- economisch vraag- 
stuk dat de pohtiek moet oplossen of 
gaat het veel verder, namehjk om ver- 
andenng van onze leefstijl Moeten 
we de groei drastisch beperken, con- 
summderen en veel soberder /even'? 

"Om de vrede op de wereld te bewa- 
ren is groei wel degelyk noodzakelyk, 
maar kies dan wel voor schone groei 
Natuurlijk we moeten minder vliegtui- 
gen van de huidige generatie hebben, 
we moeten veel minder vlees eten en 
minder auto ryden Maar die mensen 
die pleiten voor stoppen met autoryden 
en die helemaal van de auto af wil- 
len zullen my zeker met aan hun zyde 
vmden, want het kan ook schoon en 
geluidsarm met elektnsch Veel mensen 
weten bovendien met dat het open- 
baar vervoer en vooral HSL vervoer 
byna net zo vervuilend is als auto's, 
zeker wanneer je met twee mensen 
of meer in de auto zit. Wanneer we 
overstappen op elektnsche auto's en 
we wekken die stroom op met wmdmo- 
lens is er helemaal mets tegen autover- 
voer Dit maakt ovengens ook allerlei

Meer voorstellen voor de overgang naar een 

duurzame energievoorzienmg in Nederland in 

Jacco Kroon, Roebyem Anders en Pier Veilenga 

Beknopfe gids door de Khmoafdoolhof, Uitgevenj 
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BAS EICKHOUT Europarlementaner GroenLmks

nieuwe energie
Hoe zou het Europees 
energiebeleid eruit moeten 
zien? Eigenlijk is het heel 
simpel: Europa moet de 
komende decennia klaar 
worden gestoomd om 
volledig op duurzame 
energie te lopen.
Daarvoor moeten nog 
we I de nodige obstakels 
worden overwonnen.

Met het 'ja' van de leren afgelo- 
pen oktober komt het Lissabon-verdrag 
dan eindehjk dichtbij Op tal van beleids- 
terremen knjgt Europa meer armslag, 
vooral door de veto's van de lidstaten 
op te heffen en het Europees Parlement 
medewetgeverte maken Zo ook bij 
het Europees energiebeleid. Dat is een 
broodnodige verruimmg van de Euro- 
pese agenda, als je het Europese gedrag 
op energiegebied van de afgelopen jaren 
beschouwt

Op dit moment bepalen Europese lid- 
staten leder voor zich hoe ze hun ener- 
gievoorzienmg rond knjgen, daarbij 
contracten sluitend met Rusland en het 
Midden-Oosten Dat daarbij EU-buurlan- 
den worden,geschoffeerd, wordt blijk- 
baar afgedaan als 'collateral damage' 
van de energiegeopolitiek Duitsland 
sloot bijvoorbeeld in 2005 onder lei- 
ding van 'rode' Gerhard Schroder een 
akkoord met Gazprom om een gasleidmg 
van Vyborg naar Greifswald aan te leg- 
gen, zo Oost-Europa passerend Dit Nord 
Stream-project zorgt voor een gasleidmg 
door neutrale Internationale wateren, 
zodat Duitsland direct het Russisch gas 
kan importeren Estland wilde emd 2005 
haar eigen grens met dne mijl verrui- 
men, zodat de Nord Stream leiding onder 
Estlands grondgebied zou vallen Maar 
dan hadden ze wel goedkeurmg van Fin
land nodig En laat het Fmse staatsbednjf 
Fortum nu net ook deel uitmaken van het 
Nord Stream project Flet akkoord kwam 
er dus met Onderhnge spanmngen wel 
Polen loopt door het project straks een 
miljard opbrengsten mis, die het land nu 
nog knjgt door de transit van gas van- 
uit Rusland Ook Polen heeft zich dus al 
tijden verzettegen het Duits-Russische 
plan Grote wmnaar is onmiskenbaar 
Rusland, die de kleme Europese landen 
onderlmg ziet bekvechten

Maar ook Nederland is direct gebaat 
bij Europees energiebeleid Nederland 
zet al jaren in om de 'gasrotonde' van 
Europa te worden het wil de mfrastruc- 
tuur bieden om Europa van gas te kun- 
nen voorzien Onze mfrastructuur is goed 
ontwikkeld dankzij ons eigen Groningse 
gasveld Maar hoe je het ook went of 
keert dat gasveld is over enkele decen
nia leeg Als we dan met een goed gedi- 
versifieerd gasaanbod behouden, heb- 
ben we straks een gasrotonde die alleen 
maar lucht rondpompt

Miljardenbal
Doordat de Europese landen allereerst 
hun nationale belangen najagen komt 
de Europese pohtieke stabihteit echter 
steeds meer onder druk, een ontwikke- 
hng die de komende jaren zal verergeren <• 
door de groeiende vraag naar energie, 
vooral van de opkomende economieen 
als China en India en de slmkende voor- 
raad makkehjk en dus goedkoop winbare 
fossiele energie Energie wordt daardoor 
steeds meer een politieke zaak en onder- 
Imge spanmngen in Europa zijn daarbij' 
ongewenst Een Europees energiebeleid 
is bepaald geen hobbyisme van Eurofie- 
len, maar een essentiele stap m de geo- 
pohtiek van energie.

Maar een sterk Europees energiebe- 
leid is om meer redenen hard nodig De 
grote energiereuzen van Europa blijven 
bezig met het opkopen van de kleme 
vissen zoals Nuon en Essent Daarmee 
worden marktspelers gecreeerd waar 
nationale lidstaten geen grip meer op 
hebben De macht van het getal is hierbij 
mette onderschatten Zo heeft de Neder- 
landse overheid volgens haar begrotmg 
ongeveer 150 miljard euro aan belastmg- 
mkomsten Ter vergehjkmg de omzet 
van energiereus E On was m 2008 bijna 
negentig miljard euro RWE zat m 2008 
op bijna vijftig miljard en wil dus graag 
verder meegroeien om m dit rmljarden- 
bal mee te spelen Essent (omzet van 
negen miljard) weet hier alles van

Bednjven opereren al jaren mternatio- 
naal De politiek kan met achter blijven, 
wil ze die energiemarkt naar een duurza
me economie opstuwen Het is typerend 
dat de Europese Commissie pas afgelo
pen jaar de energiereuzen voor het eerst 
heeft benspt De bednjven E On en GDF 
Suez kregen een boete van 1,1 miljard 
euro, omdat ze onderlmg afspraken had
den gemaakt m de marktverdelmg van 
Europa Ovengens hebben de bednjven 
meteen bezwaar gemaakt tegen de uit- 
spraak van Eurocommissans Kroes, de 
zaak loopt nog bij het Europese Hof van 
Justitie

Hoe zou het Europees energiebeleid eruit 
moeten zien? Eigenlijk is het heel sim
pel Europa moet de komende decennia 
klaar worden gestoomd om volledig op 
duurzame energie te lopen Daarvoor 
moet de marktmacht van bestaande 
energiereuzen worden gebroken, moet

VOOI
Europa de energie-infrastructuur geza- 
menlijk onder handen nemen en moett 
de regels ter stimulermg van duurzamt 
energie veel helderder en sturender wc 
den gemaakt.

Het aanpakken van de energiereuzer 
kan via strenge controle op marktver- 
storing, maar zal ook moeten worden 
aangepakt door het opkmppen van de 
energieproductie en het beheervan he 
netwerk Het beheer van het netwerk 
moet een taak van de overheid blijven: 
het is duidelijkeen publiekgoed. De pr 
ductie van energie kan m principe door 
marktpartijen worden gedaan, maar 
moet dan wel veel steviger worden ger 
guleerd dan nu het geval is

Helaas hebben de Groenen m het 
Europees Parlement enkele nederlagen 
moeten leiden Het opsphtsen van de 
energiebednjven kreeg geen meerder- 
heid m apnl van dit jaar Maar ook is er 
met gekozen voor een eenduidige ener- 
giebelastmg voor energiebednjven, eer 
logische stap om de kosten van C02- 
uitstoot en energiegebruik m de ener- 
giepnjs te verdisconteren Wel wordt er 
gewerkt via een emissiehandelsysteem 
(ETS) De reden is mstitutioneel voor 
Europese belastmgen is unammiteit var 
alle lidstaten vereist Een ETS valt onde 
de interne markt, waar gewerkt wordt 
met gekwahficeerde meerderheden van 
zowel de lidstaten als het Europees Par
lement Een ETS is voorlopig dus het 
meest haalbare Maar zo'n ETS werkt 
alleen als de pnjs van de emissierechter 
op een vergelijkbaar niveau komt als de 
kosten voor energiebesparmg of groene 
alternatieven voor steenkool en/of gas 
Dan wordt elk energiebednjf namehjk 
telkens gedwongen om de afwegmg te 
maken of ze meer rechten gaan opko
pen of dat ze meer investeren m schone 
techmeken Een directe energiebelas- 
tmg zou hier direct op kunnen sturen 
Nu zijn we afhankelijk van een complexe 
mvulling van het ETS, waarbij het nog 
maar afwachten is of de theone van het 
systeem ook in de praktijk gaat werken 

Een andere nederlaag werd vong jaar 
geleden in de behandeling van de Euro
pese wet over afvang en opslag van 
CO2 (carbon capture and storage, CCS 
in vaktermen) CCS is een dure techmek 
die nog zeker met kosteneffectief is Als 
onderdeel van ETS zou een energiebe- 
dnjf dus met snel kiezen voor een dure, 
nog met afgeronde techmek als CCS



Miljardenbal i
Doordat de Europese landen allereerst
hun nationale belangen najagen komt
de Europese pohtieke stabihteit echter
steeds meer onder druk, een ontwikke-
Img die de komende jaren zal verergeren ^
door de groeiende vraag naar energie,
vooral van de opkomende economieen
als China en India en de slmkende voor-
raad makkehjk en dus goedkoop wlnbare
fossiele energie Energie wordt daardoor I ,

J i
steeds meer een pohtieke zaak en onder- *. j;
Imge spannmgen in Europa zijn daarbij 
ongewenst Een Europees energiebeleid j||
is bepaald geen hobbyisme van Eurofie- iflf
len, maar een essentiele stap in de geo- i«t
politiek van energie !

Maar een sterk Europees energiebe- }
leid is om meer redenen hard nodig. De 
grote energiereuzen van Europa blijven 
bezig met het opkopen van de kleme 
vissen zoals Nuon en Essent Daarmee 
worden marktspelers gecreeerd waar 
nationale lidstaten geen grip meer op 
hebben De macht van het getal is hierbij 
mette onderschatten Zo heeft de Neder- 
landse overheid volgens haar begrotmg 
ongeveer 150 miljard euro aan belastmg- 
mkomsten Ter vergehjkmg de omzet 
van energiereus E On was m 2008 bijna 
negentig miljard euro RWE zat in 2008 
op bijna vijftig miljard en wil dus graag 
verder meegroeien om in dit miljarden- 
bal mee te spelen Essent (omzet van 
negen miljard) weet hier alles van

Bednjven opereren al jaren internatio- 
naal De politiek kan met achter blijven, 
wil ze die energiemarkt naar een duurza- 
me economie opstuwen Het is typerend 
dat de Europese Commissie pas afgelo- 
pen jaar de energiereuzen voor het eerst 
heeft benspt De bednjven E On en GDF 
Suez kregen een boete van 1,1 miljard 
euro, omdat ze onderlmg afspraken had- 
den gemaakt in de marktverdelmg van 
Europa Ovengens hebben de bednjven 
meteen bezwaar gemaakt tegen de uit- 
spraak van Eurocommissans Kroes, de 
zaak loopt nog bij het Europese Hof van 
Justitie

Hoe zou het Europees energiebeleid eruit 
moeten zien? Eigenhjk is het heel sim- 
pel Europa moet de komende decennia 
klaar worden gestoomd om volledig op 
duurzame energie te lopen Daarvoor 
moet de marktmacht van bestaande 
energiereuzen worden gebroken, moet

Europa de energie-infrastructuur geza- 
menhjk onder handen nemen en moeten 
de regels ter stimulermg van ddurzame 
energie veel helderder en sturender wor
den gemaakt

Het aanpakken van de energiereuzen 
kan via strenge controls op mafktver- 
stormg, maar zal ook moeten vyorden 
aangepakt door het opkmppen van de 
energieproductie en het beheervan het 
netwerk Het beheervan het netwerk 
moet een taak van de overheid blijven: 
het is duidelijk een publiek goed. De pro- 
ductie van energie kan in principe door 
marktpartijen worden gedaan, maar 
moet dan wel veel steviger worden gere- 
guleerd dan nu het geval is i 

Helaas hebben de Groenen in het 
Europees Parlement enkele nederlagen 
moeten leiden Het opsphtsen van de 
energiebednjven kreeg geen mjeerder- 
heid in apnl van dit jaar Maar pokis er 
met gekozen voor een eenduidilge ener- 
giebelastmg voor energiebednjven, een 
logische stap om de kosten van CO2- 
uitstoot en energiegebruik in de ener- 
giepnjs te verdisconteren Wel wordt er 
gewerktvia een emissiehandelsysteem 
(ETS) De reden is mstitutioneel voor 
Europese belastmgen is unammiteit van 
alle lidstaten vereist Een ETS valt onder 
de interne markt, waar gewerkt wordt 
met gekwahficeerde meerderheden van 
zowel de lidstaten als het Europees Par- 

| lament. Een ETS is voorlopig dus het 
meest haalbare Maar zo'n ETS werkt 
alleen als de pnjs van de emissierechten 
op een vergelijkbaar niveau komt als de 

' kosten voor energiebesparmg of groene 
i alternatieven voor steenkool en/of gas 
1 Dan wordt elk energiebednjf namelijk

telkens gedwongen om de afwegmg te 
j maken of ze meer rechten gaan opko

pen of dat ze meer investeren in schone 
, techmeken Een directe energiebelas-
^ ting zou hier direct op kunnen sturen 
; Nu zijn we afhankelijk van een complexe 
1 mvullmg van het ETS, waarbij het nog 
J maar afwachten is of de theone van het 
j systeem ook in de praktijk gaat werken 
1 Een andere nederlaag werd vong jaar

1 geleden in de behandelmg van de Euro- 
1 pese wet over afvang en opslag van 

CO2 (carbon capture and storage, CCS 
in vaktermen) CCS is een dure techmek 

. die nog zeker met kosteneffectief is Als 

. onderdeel van ETS zou een energiebe
dnjf dus met snel kiezen voor een dure, 
nog met afgeronde techmek als CCS

De Europese politiek koos echter voor 
een CCS-wet die veel publieke subsidies 
stopt in CCS Daarmee kunnen energie- 
bednjven blijven kiezen voor vuiletech- 
meken als kolenverbranding, omdat de 
oplossmg van CCS ons aan de horizon 
wordt voorgespiegeld Moeten we CCS 
dan verbieden7 Nee, mieen wereld die 
onder grote khmaatdruk staat, moet elke 
optie worden aangegrepen om CO2 uit 
de lucht te halen Maar dat betekent niet 
dat het beleid een dure, onzekere optie 
moetyooftrekken met subsidies. Als de 
ehergiebedrijven CChwillen afvangen en 
opbergen, moeten ze daar ook zelf voor 
betalen In een kosteneffectieve afwe
gmg zullen dan eerst groene opties als 
zon en wind de revue passeren voordat 
aan CCS wordt gewerkt

2040
Maar het Europees Parlement heeft 
nog veel kansen op overwinmngen de 
komende jaren Allereerst is er in het 
voorjaar opmeuw de kans om kolencen- 
trales een uitstootnorm voor CO2 op te 
leggen We hebben wel normen voor 
luchtvervuilende gassen als NOx en S02, 
maar met voor CO2 In de Veremgde Sta
ten heeft de rechter bepaald dat CO2 ook 
moet worden behandeld als 'normaal' 
luchtvervuilend gas Als we dat doortrek- 
ken in Europa, betekent dat dus een CO2- 
norm voor elektnciteitscentrales, waar- 
door meuwe kolencentrales onmogehjk 
worden Tenzij ze CCS toepassen een 
directe stimulans voor de bednjven om 
daar eigen geld in te steken

Daarnaast moet het Europese beleid met 
stoppen bij haar huidige doel van twintig 
procent duurzame energie in 2020 Vol- 
gend jaar moeten alle lidstaten de eigen 
plannen mleveren waann ze aangeven 
hoe ze hun doel voor het aandeel duur
zame energie gaan halen De Europese 
Commissie beoordeelt deze plannen, 
maar het Europees Parlement zal over 
de schouders van de Commissie kntisch 
meekijken. Het is daarbij essentieel dat 
de lidstaten een doorkijkje geven hoe 
ze na 2020 de groei van duurzame ener
gie verder vormgeven het beleid mag 
namelijk met in 2020 stoppen Ook moe
ten de plannen met alleen aangeven hoe 
ze de productie van groene stroom wil- 
len vormgeven, maar ook hoe ze ervoor 
zorgen dat groene energie voorrang 
knjgt op het net en hoe die duurzame

energie wordl opijenomon in de brederc 
energievoorziomng

Maar nog bolangnjkor rle komende 
jaren wordt hoe Europn de energie-infra- 
structuur cjanl vormgeven Duurzame 
energie honfl andere konmorken dan fos
siele energie /o is de toovoer minder 
makkelijk nan to passen aan de piekvra 
gen, zullen tie enorgievormen verschilien 
per land (wind op Noorclzce, /on in Span- 
je, biomassa in Oost Europa en/.) en 
zal er ook wonl meer decentrale opwek- 
kmg plnalsvinden, waardoor ook kloino 
leveranciers op hoi nei /ullen gaan ont- 
staan Dit vraagt om een lolaal andere 
vormgeving van ons elektnciteitsncl, dat 
Europees moel worden gsorganiseerd. 
Essent col hierbij is dat ccntrale produc 
tie decentraal kan worden opqcslaqen 

is de overgang op olcktrische 
belangrijk: het biedt een ox Ira 

^ija'ISjleit om elcktriciteit op te slaan dies 
■';%0t||,'|^fb!|li(!i^^|^||P8sdig gaan heb- 

b e ri ~ E n43 aafSrff firi bet ons elektnciteits- 
net worden aangepast naar een twee- 
nchtmgsverkeer

Dit alles illustreert dat een coherent 
Europees energiebeleid de komende 
jaren cruciaal is om de omslag naar echt 
meuwe energie te maken Theoretisch is 
het mogelijk om in 2040 onze elektnci- 
teit volledig groen te produceren Maar 
dan moet de politiek wel nu aan de bak 
De eerste stappen zijn met hoopgevend, 
waardoor het een self-fulfilling prophecy 
wordt dat we voorlopig wel afhankelijk 
van fossiele energie zullen blijven Vooral 
het doorbreken van dit cymsme vraagt 
de komende jaren de meeste aandacht 
Want hoe gehjk de Groenen ook hebben, 
uitemdelijk worden we afgerekend op het 
gelijk knjgen

t
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Met afgelopen decennium 
is er een nieuw Europees 
energielandschap ontstaan, 
dat gekenmerkt wordt door 
een toenemende politisering. 
Hierdoor is de energiezeker- 
heid voor de Europeanen 
onvoorspelbaar geworden.

De relatie tussen de EL) en Rusland is 
nooit bijzonder goed geweest, vooral met 
als het gaat om het onderwerp energie 
Afgelopen januan bereikten de verhoudm- 
gen een dieptepunt Wat aanvankehjk nog 
leek op de traditionele jaarhjkse ruzie tus
sen Rusland en de Oekrame, ontaardde al 
snel in een ware pan-Europese gascnsis die 
wekenlang duurde Tijdens deze penode 
moesten duizenden huishoudens een onge- 
woon zware winter doorkomen Ook werd de 
Europese Industrie ernstig ontwncht 

Deze histonsche gebeurtems vond 
plaats in de context van een nieuw Europees 
energielandschap, dat in het afgelopen 
decennium is gevormd en wordt gekenmerkt 
door een toenemende politisering van wat 
eigenlijk commerciele energiebetrekkmgen 
zouden moeten zijn Door deze politisering 
is de energiezekerheid terechtgekomen 
in de domemen van buitenlands beleid 
en veihgheidsbeleid, waardoor de situatie 
onvoorspelbaar en gevaarhjk is geworden 
Deze ontwikkelmgen zijn voornamelijk in 
gang gezet door de belangnjkste Europese 
gasproducent Rusland, hoewel de Europese 
Ume en de Oekrame ook een bijdrage heb- 
ben geleverd

Kremlmbelangen
De ambtsaanvaardmg van Vladimir Poetm, 
die emd 1999 president werd, had een mgrij- 
pende wijzigmg van het Russische energie- 
beleid tot gevolg Poetm had goed begrepen 
dat beheersmg van natuurhjke hulpbronnen 
macht m eigen land betekende, en ook daar- 
buiten Ten eerste omdat deze voorraden de 
staat voorzien van een groot deel van zijn 
mkomsten en ten tweede omdat de rest van 
Europa m hoge mate afhankehjk is van de 
Russische aardgasexport Hierdoor zal het 
continent m de ogen van het Kremlin meer 
genegen zijn om rekenmg te houden met 
de Russische belangen Deze mamer van 
denken overheerst vooral de relatie met de 
voormalige Sovjetstaten en bondgenoten m 
het Warschaupact

Om de Russische economie en het 
buitenlandse beleid te stimuleren heeft het 
Kremlin zijn controle over het aardgas en de 
pijplijnen uitgebreid Dit blijkt exphciet uit de 
Russische energiestrategie, waarm nadruk 
wordt gelegd op versterkmg van de markt- 
positie en maximalisermg van de export- 
mogehjkheden, terwijl de gasvoorraden 
eveneens worden gebruikt om de poiitieke 
belangen van Rusland veihg te stellen m 
Europa en m haar buurlanden Soms lijkt het 
taalgebruik van de Russische energiestra
tegie zelfs op dat van de militaire strategie, 
bijvoorbeeld als wordt gezegd dat de staat

de Russische bednjven moet ondersteunen 
m hun stnjd om natuurhjke hulpbronnen en 
markten In de logica van het Kremlin bete- 
kent dit tevens dat Russische bednjven de 
staat moeten steunen m zijn stnjd om poii
tieke mvloed
Hierdoor is duidehjk dat de voortdurende 
Russisch-Oekraiense gascnses met alleen 
een commercieel karakter hebben Moskou 
wil per se de controle knjgen over het 
Oekraiense gas en de pijpleidmg-mfrastruc- 
tuur om de eigen energiepositie m Europa te 
versterken, en m het bijzonder om de poii
tieke situatie m Kiev te kunnen bemvloeden 
Een duidehjke, transparante en economisch 
gezonde energiesector zou m staat moe
ten zijn om hieraan het hoofd te bieden In 
plaats daarvan is de Oekraiense energiesec
tor een enorme nsicofactor

In het krachtenveld rond Joesjtsjenko, 
Janoekovitsj en Tymosjenko wordt voortdu- 
rend stnjd geleverd om belangnjke posities, 
vooral m de aanloop naar de presidents- 
verkiezmgen Daarbij is het ondoorzich- 
tige energie- en handelssysteem van de 
Oekrame geen uitzondermg, maar eerder 
een fronthjn Rijke Oekraiense ohgarchen 
hebben de leidmg over de duistere handel in 
energie, in een systeem waar bednjfsleven 
en pohtiek onlosmakelijk met elkaar verbon- 
den zijn De ohgarchen fmancieren verkie- 
zmgscampagnes en kunnen tot op zekere 
hoogte presidenten maken of breken Een 
voorbeeld daarvan is Dmitri Firtash, die de 
Partij van de Regio’s van Janoekovitsj fman- 
ciert Firtash was voor een deel eigenaar 
van RosUkrEnergo, een schmnmig bednjf 
met zijn hoofdkantoor m Zwitserland dat 
als tussenpersoon optrad m de Russisch- 
Oekraiense gashandel In de nasleep van 
de gascnsis speelt dit bednjf tegenwoordig 
nauwehjks nog een rol Voor Tymosjenko, 
vroeger zelf actief m de gashandel, kan het 
pohtiek nuttig zijn om dergehjke ohgarchen, 
die de oppositie fmancieren, te elimmeren uit 
de lucratieve handel m energie

Europees spel
Met de Europese Ume is het met veel beter 
gesteld, lets wat pijnhjk duidehjk werd tij
dens de gascnsis Ondanks talloze officiele 
mededelmgen en documenten die Brussel 
regelmatig pubhceert over energiezekerheid, 
was de EU verdoofd na de plotsehnge schok 
m de gasaanvoer Europa bleek hier totaal 
met op voorbereid In plaats dat Brussel de 
eigen sterke punten gebruikte (de Europese 
mtegratie, de transparante markten, de 
mededmgmgswetgevmg en de leidende rol 
in efficients en miheuvnendehjke techno- 
logieen) m de omgang met het Russische

energiebeleid, gmg de EU de confrontatie 
aan met Rusland m een geopohtiek energi 
spel

Hierbij werd de nadruk gelegd op de 
externe energiedimensie De Europese 
Commissie heeft sterk aangedrongen op 
buitenlandse toegang tot de Russische 
ohe- en gasvelden en wilde dat Rusland hi 
Verdrag mzake het Energiehandvest (Enen 
Charter Treaty - EOT) en het transitprotoci 
zou ratificeren zodat de buitenlandse toe- 
gang tot de Russische pijleidmgen zou wo 
den geopend Als de Europese Commissie 
de poiitieke ontwikkelmgen m de Russisch 
energiesector volledig had doorgrond, zou 
men zich gereahseerd hebben dat deze 
mspannmgen een verloren zaak zijn

Tegehjk heeft Brussel zich een voorstai 
der getoond van een diversificatiestrategie 
die gencht is op toegang tot met-Russisch 
gasvoorraden m de Kaspische regio, via df 
Nabucco-gaspijpleidmg die is gepland tus 
sen het Turkse Erzerum en het Oostennjksi 
Baumgarten Deze pijpleidmg zou haar gas 
moeten ontvangen uit een andere pijplijn 
de Zuidehjke Kaukasus-pijpleidmg die loop 
van Baku naar Tbilisi en emdigt m Erzerum 
Ook wil Brussel een trans-Sahara-pijpleidn 
bevorderen - de NIGAL-pijpleidmg, ofwel 
Trans African Pipeline - die Nigenaans aan 
gas via Algenje noordwaarts naar de EU zc 
moeten leiden Maar deze opties hebben 
20 hun eigen problemen Het is bijvoor
beeld onzeker of de Nabucco-pijpleidmg 
met genoeg aardgas zal worden gevuld, 
omdat op dit moment Azerbeidzjan de emc 
mogelijke leverancier is, en dit land knjgt 
regelmatig aanbiedmgen uit Rusland om 
zijn gasvoorraden in een keer te verkopen 
Verder is het hoogst onwaarschijnhjk dat 
deze pijpleidmgen fysiek veihger zouden 
zijn, omdat zij aantrekkehjke doelwitten vor- 
men voor terronsten en groepen rebellen m 
beide regio’s Alleen al m Turkije zijn er bij
voorbeeld tussen 2000 en 2007 dertien ter- 
ronstische aanslagen gepleegd (of pogmge 
hiertoe) op ohe- en gaspijpleidmgen, door 
de PKK en aanverwante groepen Bovendie 
is de poiitieke situatie m beide regio’s verre 
van stabiel, wat eveneens een bedreigmg 
kan zijn voor de energie-mfrastructuur Dat 
geldt met name voor de Kaukasus, waar 
tijdens het Russisch-Georgische conflict m 
augustus 2008 Russische bommen vielen n 
de omgevmg van verschillende cruciale ohe 
en gaspijpleidmgen, waaronder de Zuidehjk 
Kaukasus en Baku-Supsa

Tot slot - en zeker met onbelangnjk - zu 
len meuwe pijpleidmgen, waar met-Russisd 
gas doorheen stroomt, de Europese Ume 
zeker met vnjwaren van het feit dat deze
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de Russische bednjven moet ondersteunen 
in hun stnjd om natuurhjke hulpbronnen en 
markten In de logica van het Kremlin bete- 
kent dit tevens dat Russische bednjven de 
staat moeten steunen in zijn stnjd om poli- 
tieke invloed
Hierdoor is duidehjk dat de voortdurende 
Russisch-Oekraiense gascnses met alieen 
een commercieel karakter hebben Moskou 
wil per se de controls knjgen over het 
Oekraiense gas en de pijpleidmg-mfrastruc- 
tuur om de eigen energiepositie in Europa te 
versterken, en in het bijzonder om de poli- 
tieke situatie in Kiev te kunnen bemvloeden 
Een duidehjke, transparante en economisch 
gezonde energiesector zou in staat moe
ten zijn om hieraan het hoofd te bieden In 
plaats daarvan is de Oekraiense energiesec
tor een enorme nsicofactor

In het krachtenveld rond Joesjtsjenko, 
Janoekovitsj en Tymosjenko wordt voortdu- 
rend stnjd geleverd om belangnjke posities, 
vooral in de aanloop naar de presidents- 
verkiezmgen Daarbij is het ondoorzich- 
tige energie- en handelssysteem van de 
Oekrame geen uitzondenng, maar eerder 
een frontlijn Rijke Oekraiense ohgarchen 
hebben de leidmg over de duistere handel in 
energie, in een systeem waar bednjfsleven 
en pohtiek onlosmakehjk met elkaar verbon- 
den zijn De oligarchen fmancieren verkie- 
zmgscampagnes en kunnen tot op zekere 
hoogte presidenten maken of breken Een 
voorbeeld daarvan is Dmitri Firtash, die de 
Partij van de Regio’s van Janoekovitsj fman- 
ciert Firtash was voor een deel eigenaar 
van RosUkrEnergo, een schimmig bednjf 
met zijn hoofdkantoor in Zwitserland dat 
als tussenpersoon optrad in de Russisch- 
Oekraiense gashandel In de nasleep van 
de gascnsis speelt dit bednjf tegenwoordig 
nauwehjks nog een rol Voor Tymosjenko, 
vroeger zelf actief in de gashandel, kan het 
pohtiek nuttig zijn om dergelijke oligarchen, 
die de oppositie fmancieren, te elimmeren uit 
de lucratieve handel in energie

Europees spel
Met de Europese Unie is het met veel beter 
gesteld, lets wat pijnhjk duidehjk werd tij- 
dens de gascnsis Ondanks talloze officials 
mededelmgen en documenten die Brussel 
regelmatig publiceert over energiezekerheid, 
was de EU verdoofd na de plotsehnge schok 
m de gasaanvoer Europa bleek hier totaal 
met op voorbereid In plaats dat Brussel de 
eigen sterke punten gebruikte (de Europese 
mtegratie, de transparante markten, de 
mededingingswetgevmg en de leidende rol 
in efficients en miheuvnendelijke techno- 
logieen) in de omgang met het Russische
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ligt in eigen huis
energiebeleid, gmg de EU de confrontatie 
aan met Rusland in een geopolitiek energie- 
spel

Flierbij werd de nadruk gelegd op de 
externe energiedimensie De Europese 
Commissie heeft sterk aangedrongen op 
buitenlandse toegang tot de Russische 
olie- en gasvelden en wilde dat Rusland het 
Verdrag inzake het Energiehandvest {Energy 
Charter Treaty - EOT) en het transitprotocol 
zou ratificeren zodat de buitenlandse toe- 
gang tot de Russische pijleidmgen zou wor- 
den geopend Als de Europese Commissie 
de politieke ontwikkelmgen in de Russische 
energiesector volledig had doorgrond, zou 
men zich gerealiseerd hebben dat deze 
inspanmngen een verloren zaak zijn

Tegehjk heeft Brussel zich een voorstan- 
der getoond van een diversificatiestrategie, 
die gencht is op toegang tot met-Russische 
gasvoorraden in de Kaspische regio, via de 
Nabucco-gaspijpleidmg die is gepland tus- 
sen het Turkse Erzerum en het Oostennjkse 
Baumgarten Deze pijpleiding zou haar gas 
moeten ontvangen uit een andere pijpiijn 
de Zuidelijke Kaukasus-pijpleidmg die loopt 
van Baku naar Tbilisi en eindigt in Erzerum 
Ook wil Brussel een trans-Sahara-pijpleidmg 
bevorderen - de NIGAL-pijpleidmg, ofwel 
Trans African Pipeline - die Nigenaans aard- 
gas via Algenje noordwaarts naar de EU zou 
moeten leiden Maar deze opties hebben 
zo hun eigen problemen Flet is bijvoor- 
beeld onzeker of de Nabucco-pijpleidmg 
met genoeg aardgas zal worden gevuld, 
omdat op dit moment Azerbeidzjan de emge 
mogelijke leverancier is, en dit land knjgt 
regelmatig aanbiedingen uit Rusland om 
zijn gasvoorraden in een keer te verkopen 
Verder is het hoogst onwaarschijnhjk dat 
deze pijpleidmgen fysiek veihger zouden 
zijn, omdat zij aantrekkelijke doelwitten vor- 
men voor terronsten en groepen rebellen in 
beide regio’s Alieen al in Turkije zijn er bij- 
voorbeeld tussen 2000 en 2007 dertien ter- 
ronstische aanslagen gepleegd (of pogmgen 
hiertoe) op olie- en gaspijpleidmgen, door 
de PKK en aanverwante groepen Bovendien 
is de politieke situatie in beide regio’s verre 
van stabiel, wat eveneens een bedreigmg 
kan zijn voor de energie-mfrastructuur Dat 
geldt met name voor de Kaukasus, waar 
tijdens het Russisch-Georgische conflict in 
augustus 2008 Russische bommen vielen in 
de omgevmg van verschillende cruciale olie- 
en gaspijpleidmgen, waaronder de Zuidelijke 
Kaukasus en Baku-Supsa

Tot slot - en zeker met onbelangnjk - zul- 
len meuwe pijpleidmgen, waar met-Russisch 
gas doorheen stroomt, de Europese Ume 
zeker met vnjwaren van het feit dat deze

meuwe gasleveranciers en doorvoerlanden 
op een dag kunnen beshssen om poli
tieke druk op de EU uit te oefenen, dankzij 
hun meuwe belangnjke status bmnen de 
Europese energiestructuren

Energiesolidariteit
De bovengenoemde beleidslijnen van de 
Europese Ume hebben tot nu toe weimg 
bijgedragen aan de energiezekerheid van 
de EU Misschien wel het meest zorgwek- 
kend is dat het vraagstuk van de omgang 
met Rusland heeft geleid tot een diepe ver- 
deeldheid bmnen de Europese Ume en de 
nationale ego’s heeft aangewakkerd Terwijl 
sommige lidstaten, zoals Duitsland en Italie, 
geloven dat goede bilaterale betrekkmgen 
met Rusland zullen zorgen voor energieze
kerheid, denken anderen dat diversificatie 
- weg van het Russische gas - de sine qua 
non vormt voor een veihge energievoorzie- 
nmg Dit gebrek aan eenheid heeft mede 
geleid tot het totale falen van de EU op het 
gebied van externe energie

Als de Europese Ume blijft deelnemen 
aan het gepolitiseerde Russische energie- 
spel, dan kan zij dit alieen maar verliezen 
Rusland is inherent veel beter toegerust op 
een alles-of-mets-spel met energie dan de 
Europese Ume In plaats daarvan moet de 
Europese Ume om de toekomstige energie- 
toevoer veihg te stellen, allereerst haar eigen 
huis op orde brengen Op dit moment wordt 
de aardgasmarkt m de EU gekenmerkt door 
een hoge mate van fragmentatie, waarbij de 
energiemarkten van de lidstaten geisoleerd 
van elkaar bestaan en een paar verticaal 
gemtegreerde bednjven dominant zijn Flet 
gebrek aan interne mfrastructuur bmnen de 
Europese Ume zorgt voor beperkmgen m de 
gastoevoer Een dergelijke structuur leent 
zich met voor energiesolidariteit m moeilijke 
tijden De pan-Europese gascnsis is daar 
een goede illustratie van Tijdens de afgelo- 
pen koude winter waren de West-Europese 
lidstaten, een paar uitzondermgen daar- 
gelaten, met m staat om hun Centraal- en 
Oost-Europese tegenhangers te voorzien 
van noodvoorraden energie De onderbre- 
kmg van de gastoevoer raakte de West- 
Europeanen dan ook minder De Russische 
Federatie neemt ongeveer veertig procent 
van de gasexport naar de EU voor haar 
rekenmg, maar m Centraal- en Oost-Europa 
is de situatie heel anders In bijvoorbeeld 
de Baltische staten, Slowakije en Bulganje 
is men bijna geheel afhankelijk van import 
uit Rusland om aan de vraag naar aardgas 
te voldoen, en voor alle meuwe lidstaten bij 
elkaar vertegenwoordigen de gasimporten 
uit Rusland minstens zestig procent van hun

gasconsumptie
Daarom moet de EU haar gebalkam- 

seerde energiestructuren opgeven en een 
werkehjke energiesolidariteit bevorderen 
De nadruk moet hggen op de ontwikkelmg 
van een gemeenschappelijke Europese gas- 
markt, waarbij pijphjnen met elkaar worden 
verbonden en beschikken over de mogelijk- 
heid van reverse flow Dat wil zeggen pijp- 
leidmgen die gas m twee nchtmgen kunnen 
vervoeren, en met alieen van cost naar west, 
zoals nu doorgaans het geval is Niet alieen 
zal een gemtegreerde EU-energiemarkt de 
gemeenschappelijke energiebelangen van 
een stevige basis voorzien, maar ook zal 
tot op zekere hoogte worden voorkomen 
dat Rusland de kraan dichtdraait Als een 
hdstaat gas tekort komt, kan dat op korte 
termijn worden verholpen met de voorraden 
van andere lidstaten

Verder moet de Europese Ume zich gaan 
realiseren dat haar energiezekerheid met 
alieen m het buitenland gezocht moet wor
den, maar ook thuis Dit is vooral van belang 
m het hcht van de onzekerheid over de 
vraag of Gazprom zal kunnen voldoen aan 
de toekomstige Europese aardgasbehoef- 
ten Flier is een cruciale rol weggelegd voor 
energie-efficiency en de mzet van duurzame 
energie Volgens de orgamsatie Cambridge 
Energy Research Associates zou de EU, 
met de toepassmg van reeds bestaande 
technologieen m Europese huishoudens, 
in 2030 de consumptie van aardgas kun
nen terugbrengen met 125 miljard kubieke 
meter per jaar Hierdoor wordt met alieen de 
energiezekerheid bevorderd, maar tevens 
de klimaatverandermg bestreden Verder 
levert het arbeidsplaatsen op en een lagere 
gasrekenmg voor de belastmgbetaler Vooral 
m de huidige economische crisis zijn zulke 
maatregelen onontbeerhjk

Hetzelfde geldt voor de externe dimensie 
Als het gaat om het buitenlandse energie- 
beleid heeft de Europese Ume nog steeds 
last van een tunnelvisie Men geiooft dat een 
meuwe reeks pijpleidmgen het wondermid- 
del is tegen alle energiekwalen Natuurlijk 
is het goed om meuwe pijpleidmgen en 
meuwe energieleveranciers te knjgen, maar 
de relatie met bestaande leveranciers kan 
hieronder lijden Verder kunnen er meuwe 
afhankelijkheden ontstaan en worden 
andere inspanmngen op dit gebied onder- 
mijnd, zoals de verhogmg van efficiency en 
de ontwikkelmg van duurzame energie m 
het buitenland Deze laatste twee punten 
zijn met alieen oncontroversieel, maar heb
ben bovendien een aanzienhjk potentieel 
m de post-Sovjetruimte waardoor er win-
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wm-situaties kunnen ontstaan In plaats 
dat de EU aandrmgt op toegang tot de 
Russische olie- en gasvelden, een gevoelig 
onderwerp, zou de Commissie in Rusland 
mitiatieven kunnen ontplooien op het gebied 
van energie-efficiency, waardoor de gas- 
voorraden die opgesloten zijn op de oude, 
mefficiente Sovjet-mamer vnj zouden komen 
voor export Hierdoor kan het wederzijdse 
vertrouwen tussen beide partijen toenemen 
en zullen de pohtieke spanmngen rond de 
energiebetrekkmgen afnemen

Aardgas zal een belangnjke rol spelen in 
de toekomstige Europese energiezekerheid, 
met name in de context van khmaatveran- 
denng Als de Europese landen af widen van 
vervuilende kolen, en staten zoals Duitsland 
doorgaan met de geleidelijke elimmatie van 
kernenergie, dan zal het schonere aardgas 
nodig zijn als overbruggende technologie 
voor de middellange termijn terwijl duur- 
zame energie verder ontwikkeld wordt Dat 
betekent dat het belang van het Russische

gas zal toenemen, waarbij we ons steeds 
meer moeten onttrekken aan de pohtieke 
neveneffecten ervan

Ter wille van Europese energiezeker
heid in het volgende decenmum moet de 
Europese Ume zorgen voor een robuuste 
en gemtegreerde interne gasmarkt die is 
gebaseerd op efficiency en duurzame ener
gie Tegelijk moeten er maatregelen worden 
genomen die het wederzijdse vertrouwen 
met de Russische Federatie vergroten 
In tegenstellmg tot de heersende opime 
vormen de voortgang in het buitenlandse 
EU-beleid en het pijpieidingenbeleid op 
zichzelf geen oplossmg voor het energie- 
vraagstuk

De opimes in dit stuk zijn met 
noodzakehjkerwijs een weergave van de 

opvattingen van de Heinrich Boll Stiftung 

Uit het Engels vertaald door Michiel Nijenhuis
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Kernenergie is terugvan nooit 
helemaal weggeweest. Het is 
schoner dan fossiele brand- 
stoffen en we hebben het 
nodig als overgang naar duur- 
zame energie, is de gedachte. 
Een reactie van een senior in 
de antikernenergie-acties.

De enorme zorg over khmaatveran- 
dermg leidt tot het steeds breder gedragen 
gevoel dat we misschien geen andere keus 
hebben dan kernenergie maarte moeten 
aanvaarden als mamer om minder CO2 uit te 
stolen. En dan zou kernenergie 00k nog hel- 
pen om minder afhankeh)kte worden van de 
ohe- en gasbaronnen, zou het de emge bron 
zijn die snel genoeg elektnciteit kan maken 
om de transitie naar een werkelijk duurzame 
energietoekomst te facihteren.

Delta wil een tweede kerncentrale bou- 
wen en de publieke opmie is aan het schui- 
ven Maar alle argumenten tegen kernener
gie staan nog her overemd.

Smerig
Desondanks is er in het discours veel veran- 
derd. Begeleid door een effectieve Interna
tionale PR-campagne van vnjwel alle Inter
nationale orgamsaties die direct of indirect 
belang hebben bi) kernenergie, is de impres- 
sie gewekt dat er de facto al een nucleaire 
renaissance aan de gang is. Hoe vaker je 
hoort dat er al heel veel nieuwe kerncentra- 
les gebouwd worden, hoe moeilijker het is 
om je voor te stellen dat we het wel zonder 
kunnen doen. Het jaar 2000 wordt wel gezien 
als het begin van die zogenaamde nucleaire 
renaissance Maar in werkelijkheid is m de 
afgelopen dertig jaar internationaal bijna 
geen reactor besteld

Er is de afgelopen tijd maar weimg 
veranderd in de nucleaire Industrie zelf, de 
techmek en de wetenschap Alle problemen 
bestaan nog. er is geen inherent veilige reac
tor en die kunnen we de komende dertig jaar 
00k nog met verwachten. Kernenergie leidt 
nog steeds regelrecht naar kernwapens, ura
nium is een emdige grondstof en het uit de 
grand halen van uranium is een sterk milieu- 
belastend en smerig bednjf Bovendien zijn 
er maar een tiental landen waar je uranium 
vandaan kunt halen en zijn alle mm of meer

beschikbare voorraden al opgekocht door de 
Chmezen. De gedachte dat kernenergie ons 
onafhankelijk maakt van energieleveranciers 
in het Midden-Oosten en Rusland is dus een 
misvattmg

Er gaat met grate regelmaat lets vreselijk 
mis m de bestaande westerse reactoren en 
volgens de Industrie zelf hebben we de afge
lopen jaren in Europa meerdere malen geluk 
gehad - en 00k met meer dan dat In Amenka 
(Davis Besse), Duitsland (Kruemmel), 
Honganje (Paks) en Zweden (Forsmark) gmg 
het allemaal maar net goed. In juli 2006 was 
er een elektnciteitsstormg m de Zweedse 
Forsmark-i reactor De regelzaal kwam m 
het donker te zitten, systemen vielen uit en 
23 mmuten lang wist memand wat er aan de 
hand was Uitemdelijk redde een mgemeur 
van de nabijgelegen Forsmark-2 de situatie 
door een aantal dieselgeneratoren met de 
hand aan de praat te knjgen en zo de regel
zaal van stroom te voorzien De ernst van het 
incident werd in eerste mstantie onder het 
tapijt geveegd. Later werd toegegeven dat de 
reactor langs de afgrond van een meltdown 
was gegaan en dat eigenlijk alleen geluk de 
Zweden hiervoor behoed had.

De vragen zijn nog even levensgroot als 
altijd- waar is de oplossmg voor het kernaf- 
val7 Waarom kunnen kerncentrales zich met 
op de markt verzekeren7 Waarom zijn we 
bijna bereid om Iran de oorlogte verklaren 
als ze eigenlijk alleen dat doen wat tal van 
Westerse landen ookdoen? In Nederland 
staat een van de grootste verrijkmgsfabne- 
ken ter wereld. Waarom mogen wij wel ver- 
njken en Iran met7 Omdat we Iran met ver- 
trouwen. Wie bepaalt welke landen we wel 
en met vertrouwen7 Zolang je zogenaamde 
civiele toepassmgen van kernenergie blijft 
stimuleren moet je met verbaasd opkijken 
als landen dezelfde techmek, matenalen en 
kenms 00k anders mzetten Want zonder 
kernenergie geen kernwapens

Duur
De eventuele keuze voor meer kernenergie 
is met rationeel. Tegenstanders van kern
energie wordt altijd verweten met rationeel 
te zijn (maar emotioneel), maar de voorstan- 
ders worden aangedreven door een aversie 
tegen de milieubewegmg, een religieus 
geloof in technologie en vooral door keihar- 
de belangen. Hun betoog is daardoor moei- 
lijk rationeel te noemen Het is m tegendeel 
doorspekt met emotionele, maar feitelijk 
onware argumenten, bijvoorbeeld over de 
kosten Het is de moeite waard om daar wat 
preciezer naar te kijken.

I
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In jum van dit jaar besloot de regermg 
van Ontario (VS) de openbare aanbestedmg, 
bedoeld om te komen tot twee nieuwe kern
centrales, te staken Er was geen mteresse.
In dezelfde maand besloot Exelon, een 
Amenkaans energiebednjf met veel belan
gen m kernenergie, het plan voor nieuwe 
reactoren in Texas “voor mmstens twmtig 
jaar uit te stellen.” De reden7 economic 
woes, ofwel “verwachte fmanciele ellende” 

Toen moest Moody nog komen, de 
wereldbefaamde orgamsatie die bednjven 
en investermgen beoordeelt op haalbaar- 
heid en rentabiliteit. Zij publiceerde m juli 
haar meuwste oordeel over mvestenngen 
m nucleairvermogen. “We gaan plannen 
voor kernenergie negatiever beoordelen 
De reden is een sigmhcante stijgmg van 
de nsico’s, zowel van de mvestermg als de 
exploitatie. De meeste energiebednjven die 
nu overwegen om m kernenergie te mveste- 
ren zijn zich onvoldoende van deze nsico’s 
bewust, reden voor ons om die bednjven 
negatiever te waarderen”

Alle dne de voorbeelden illustreren wat 
we eigenlijk al langer weten en onlangs nog 
m een uitgebreide vergelijkende studie werd 
bevestigd, kernenergie is duur. De studie, 
uitgevoerd door de Vermont Law School (juli 
2009), vergeleek meer dan zestig fmanciele 
analyses die gemaakt zijn voor 35 geplande 
kerncentrales. Allemaal plannen van de laat- 
ste negen jaar, allemaal m westerse demo- 
cratieen waar in principe de tucht van de 
markt heerst De nucleaire Industrie heeft de 
kostenplaatjes fors moeten bijstellen, ze zijn 
het er over eens dat een reactor mmstens 
vier keer zo veel zal kosten als gedacht m het 
jaar 2000 Vnjwel geen van de geplande 35 
kerncentrales is er gekomen.

Ik ben met per dehmtie pessimistisch over 
de mogelijkheden voor technologische door- 
braken op allerlei terremen die nu onlosma- 
kelijk verbonden zijn met kernenergie, zoals 
afval, veiligheid, proliferate, kosten, terro- 
risme etc. Toch tijkt het me verstandig terug 
te kijken naar de ervarmgen van de afgelo
pen vijftig jaar. En dat stemt met vrolijk 

Ook in de jaren zestig en zeventig van de 
vonge eeuw heerste groot optimisme over 
kernenergie In ruim tien jaar tijd werden 
alleen al in Amenka tweehonderd reactoren 
besteld. De verwachtmg was dat ze heel 
goedkope stroom zouden gaan leveren 
Maar het pakte anders uit. Meer dan de 
helft van de projecten gmg met door, voor 
meer dan negentig procent om economische 
redenen. Een flmk aantal centrales was al ver

m aanbouw en het afblazen van het proje 
kwam dus neer op een forse kapitaalvern 
tigmg Sommige energiebednjven in de V 

' voelen de gevolgen daarvan nog steeds. I
centrales die wel afgebouwd werden wan 
gemiddeld zeven keer duurder dan oor- 

| spronkelijk begroot. De meerkosten werd
door de Amenkaanse overheid (en dus de 
belastmgbetalers) overgenomen De kost 

I voor het afvalbeheer werden en worden 0
1 grotendeels door de overheid overgenom
j De elektnciteit die de reactoren producer

is dus in feite zwaar gesubsidieerd 
j Tussen 1974, toen het IEA (Internatiori
I Energy Agency) met het bijhouden van ge
j vens over bestedmgen voor energie-gere-
I lateerde Research and Development (R&C
|' - en 2007 heeft kernenergie 55 procent v:
I alle publieke gelden in de OECD-landen v<
i energieonderzoek gekregen: 236 miljard 1

lar, omgerekend naarde dollar van 2007. 
j is zes keer meer dan duurzame energiebn

nen kregen.
j De kerncentrales die wereldwijd in
| 1966/67 aan het net werden gekoppeld
1 kostten twee keer zo veel als begroot De

reactoren die m de twee jaar daarna - ook 
weer wereldwijd - actief werden kostten c 

k keer zoveel als die van de paar jaar daarvi
In de jaren zeventig werd het met beter,

I mtegendeel Het waren allemaal reactorei
| van hetzelfde type. De ervarmgen met kei
i energie in de afgelopen vijftig jaar maken
I duidelijk dat schaalvoordelen atoomstroo

j met goedkoper maken en dat elke nieuwe
I kerncentrale duurder is dan de vonge
! Datgeldtookvandaagnog Als gezegi
! de bouwers zelf hebben hun prognoses in
j negen jaartijd al verviervoudigd. De wei-
L mge ervarmgen die nu worden opgedaan
, bevestigen de logica van dit pessimisme
| De Fmse reactor m Olkiluoto kost nu al 5,/
| miljard euro. Het is een regelrecht drama
| aan het worden wanneer je bedenkt dat
j de Franse bouwer Areva de centrale oor-
I spronkelijk voor 2,5 miljard euro beloofde
| te bouwen. De centrale is nog lang met af

1 de leverancier is m een felle jundische stri
I gewikkeld met de opdrachtgever, het Fins
j TVO, over de vraag wie gaat opdraaien voi
j de meerkosten. Het gaat hier om een meu
1 type kerncentrale, de European Pressunzi

Reactor (EPR), een zogenaamde derde 
} generatie reactor. Dit type heeft weliswaa

1 een hogere efficiency en maakt m volume
; gemeten wat minder afval, maar dat afval

dan wel radioactiever. Het heeft wat meer 
passieve veiligheidssystemen (bij mense- 
hjk falen zijn er relatief meer systemen die
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bedoeld om te komen tot twee meuwe kern- 
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In dezelfde maand besloot Exelon, een 
Amenkaans energiebednjf met veel belan- 
gen m kernenergie, bet plan voor meuwe 
reactoren m Texas “voor mmstens twmtig 
jaar uit te stellen.” De reden7 economic 
woes, ofwel “verwachte fmanciele ellende”.

Toen moest Moody nog komen, de 
wereldbefaamde orgamsatie die bednjven 
en mvestenngen beoordeelt op haalbaar- 
heid en rentabiliteit Zij publiceerde in juli 
haar meuwste oordeel over mvestenngen 
in nucleair vermogen. “We gaan plannen 
voor kernenergie negatiever beoordelen.
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Alle dne de voorbeelden illustreren wat 
we eigenlijk al langer weten en onlangs nog 
m een uitgebreide vergelijkende studie werd 
bevestigd, kernenergie is duur De studie, 
uitgevoerd door de Vermont Law School (juli 
2009), vergeleek meer dan zestig fmanciele 
analyses die gemaakt zijn voor 35 geplande 
kerncentrales Allemaal plannen van de laat- 
ste negen jaar, allemaal m westerse demo- 
cratieen waar m prmcipe de tucht van de 
markt heerst. De nucleaire Industrie heeft de 
kostenplaatjes fors moeten bijstellen, ze zijn 
bet er over eens dat een reactor mmstens 
vier keer zo veel zal kosten als gedacht in het 
)aar 2000 Vrijwel geen van de geplande 35 
kerncentrales is er gekomen.

Ik ben met per defmitie pessimistisch over 
de mogelijkheden voor technologische door- 
braken op allerlei terremen die nu onlosma- 
kelijk verbonden zijn met kernenergie, zoals 
afval, veiligheid, proliferate, kosten, terro- 
nsme etc loch hjkt het me verstandig terug 
te kijken naar de ervarmgen van de afgelo- 
pen vijftig jaar. En dat stemt met vrolijk.

Ook m de jaren zestig en zeventig van de 
vonge eeuw heerste groot optimisme over 
kernenergie. In ruim tien jaar tijd werden 
alleen al m Amenka tweehonderd reactoren 
besteld De verwachtmg was dat ze heel 
goedkope stroom zouden gaan leveren 
Maar het pakte anders uit. Meer dan de 
helft van de projecten gmg met door, voor 
meer dan negentig procent om economische 
redenen. Een flmk aantal centrales was al ver

r m aanbouw en het afblazen van het project 
kwam dus neer op een forse kapitaalverme- 
tigmg Sommige energiebednjven m de VS 
voelen de gevolgen daarvan nog steeds De 
centrales die wel afgebouwd werden waren 

^ gemiddeld zeven keer duurder dan oor-
spronkelijk begroot. De meerkosten werden 
door de Amenkaanse overheid (en dus de 
belastmgbetalers) overgenomen. De kosten 
voor het afvalbeheer werden en worden ook 
grotendeels door de overheid overgenomen 

( De elektnciteit die de reactoren produceren 
is dus m feite zwaar gesubsidieerd

Tussen 1974, toen het IEA (International 
Energy Agency) met het bijhouden van gege- 
vens over bestedmgen voor energie-gere- 

, lateerde Research and Development (R&D)
' - en 2007 heeft kernenergie 55 procent van

alle publieke gelden m de OECD-landen voor 
energieonderzoek gekregen- 236 miljard dol
lar, omgerekend naar de dollar van 2007. Dit 
is zes keer meer dan duurzame energiebron- 
nen kregen

De kerncentrales die wereldwijd in 
1966/67 aan het net werden gekoppeld 
kostten twee keer zo veel als begroot. De 
reactoren die m de twee jaar daarna - ook 
weer wereldwijd-actief werden kostten dne 

\ keer zoveel als die van de paar jaar daarvoor 
In de jaren zeventig werd het met beter, 
mtegendeel. Het waren allemaal reactoren 
van hetzelfde type. De ervarmgen met kern
energie m de afgelopen vijftig jaar maken 
duidelijk dat schaalvoordelen atoomstroom 

! met goedkoper maken en dat elke meuwe
kerncentrale duurder is dan de vonge 

Dat geldt ook vandaag nog. Als gezegd, 
de bouwers zelf hebben hun prognoses m 
negen jaartijd al verviervoudigd. De wei- 

^ mge ervarmgen die nu worden opgedaan 
bevestigen de logica van dit pessimisme.
De Fmse reactor in Olkiluoto kost nu al 5,7 
miljard euro Het is een regelrecht drama 
aan het worden wanneer je bedenkt dat 
de Franse bouwer Areva de centrale oor- 

i spronkelijk voor 2,5 miljard euro beloofde 
te bouwen. De centrale is nog lang met af en 
de leverancier is in een felle jundische stnjd 
gewikkeld met de opdrachtgever, het Fmse 
TVO, over de vraag wie gaat opdraaien voor 
de meerkosten. Het gaat hier om een meuw 

1 type kerncentrale, de European Pressurized
Reactor (ERR), een zogenaamde derde 
generatie reactor. Dit type heeft weliswaar 
een hogere efficiency en maakt m volume 
gemeten wat minder afval, maar dat afval is 
dan wel radioactiever. Het heeft wat meer 
passieve veiligheidssystemen (bij mense- 
lijk falen zijn er relatief meer systemen die

zichzelf uitschakelen) en er zit een soort bak 
onder het reactorvat die - als er toch een 
meltdown plaatsvmdt - de boel moet opvan- 
gen De Fransen willen m eigen land een 
tweede van dit soort bouwen (Flamanville) 
en hebben de begrotmg voor die reactor fors 
bijgesteld; “deze tweede ERR zal meer gaan 
kosten dan de eerste” Waarom de Fransen 
toch willen doorzetten7 Geef maar eens toe 
dat je meuwe vlaggenschip een mislukkmg 
is Bovendien is kernenergie in Franknjk 
vooral een staatsaangelegenheid. De rege- 
rmg heeft meer dan zeventig procent van de 
aandelen m de energiebednjven. De koepel, 
EDF, heeft een schuld van ruim veertig mil- 
jard euro,

Achterstand
Daar waar de energiemarkt is geliberaliseerd 
hjkt men uit deze ervarmgen meer lermg te 
hebben getrokken. In de fmanciele sector is 
men minder geneigd eerst maar te gaan bou
wen en dan nog eens te kijken of het wel echt 
kan Waren het vroeger alleen de energiebe- 
dnjven en de nucleaire bouwers die progno
ses lieten maken, nu kijken de Moody’s en 
de jongens van Wall Street mee.

Na de ramp m Tsjernobyl is de lobby voor 
kernenergie eerlijker gaan commumceren 
over de nadelen van kernenergie Maar 
dit was van korte duur. Zodra bleek dat de 
milieubewegmg dacht het pleit gewonnen 
te hebben en zich op klimaatverandermg 
nchtte, werden de ongenuanceerde veelbe- 
lovende teksten weer van stal gehaald. Men 
belooft mmiddels opmeuw de oplossmg van 
energieproblemen op economisch aantrek- 
kelijke wijze en wijst de angst voor stralmg 
als irrationeel van de hand.

Natuurhjk moet je opmeuw praten over 
kernenergie, maar dan wel op basis van de 
werkelijke cijfers en gegevens. In het leader 
van de discussie van mondiale klimaatveran- 
dering is het verstandig je er rekenschap van 
te geven dat een eenheid elektra uit uranium 
veel meer CO2 uitstoot dan een eenheid uit 
wind, zon, biomassa of waterkracht en even- 
veel als uit een moderne gasgestookte cen
trale. En, met te vergeten, met besparmgen 
vermijd je nog steeds de meeste CO2

Wie zegt dat kernenergie nodig is m 
de overgangspenode naar een duurzame 
energievoorzienmg moet daarbij dan ook 
vermelden dat de keuze voor atoomstroom 
de transitie vertraagd en op achterstand 
zet. Ik ga er althans van uit dat Delta een 
meuwe centrale vijftig jaar zal willen laten 
draaien Of zou ze aan haar aandeelhouders 
vertellen dat de gemiddelde levensduur van

de reeds gesloten kerncentrales 22 jaar is7 
Klimaatwetenschappers zijn het er over eens 
dat de transitie naar duurzaamheid maxi- 
maal twmtig jaar mag duren. Een kerncentra
le bouwen kost, gerekend vanaf het moment 
dat de vergunmngen er zijn en m een situatie 
dat de milieubewegmg en bezorgde burgers 
met mgewikkeld gaan doen, zeker tien jaar 
En kost mimmaal vijf miljard.

De regenng is nu scenario’s aan het voorbe- 
reiden waarm meuwe kernenergie een meer 
of minder grote rol speelt Dit ten behoeve 
van besluitvormmg m 2010. Dit gaat samen- 
vallen met de evaluatie van het Nederlandse 
khmaatbeleid. Eigenlijk weten we het al 
de doelstellmgen worden met gehaald, ook 
met als de klimaattop m Kopenhagen heel 
succesvol is en de pnjs voor CO2 snel gaat 
stijgen Het kabmet zal dan aanvullende 
maatregelen gaan afkondigen. Met de hete 
adem van populistisch Nederland m de nek 
dreigt het gevaar dat de overheid met rati- 
oneel kiest maar bij sprmgt en kernenergie 
gaat subsidieren. En dus blijven wij scherp 
opletten geen kern- of kolen, neem de zon 
en een molen.

WISE is een wereldwijd netwerk van burgers en 

miiieuorgamsaties die zich zorgen maken over 

kernenergie, radioactief afval en stralmg WISE wil 

schone energie voor arm en njk, zonder kernener

gie en zonder C02-uitstoot A/ieer mformatie op 

www xegenstroom nl



In Afnka is khmaatverande- 
nng overal zichtbaar. Boeren 
in Burkina Faso verliezen 
hun akkers door een over- 
stroming, jagers in Congo 
moeten wegtrekken uit het 
gebied van hun voorouders 
en overal staat de voedsel- 
productie onder druk. Moeten 
arme landen desondanks net 
zoveel bijdragen aan beper- 
king van CO2 uitstoot als rijke 
landen?

Dne bijdragen over klimaat- 
verandering uit het oogpunt 
van rechtvaardigheid.

1

1 2
Eerlijk beleid
De khmaatschuld is deel van een 
bredere ecologische, sociale en 
economische schuld van de rijke 
geindustnahseerde wereld ten 
opzichte van de arme meerder- 
heid in de wereld Die schuld 
meet worden betaaid

Door Augustine Njamnshi, 
Secretans Bioresources, een 
NGO in Kameroen op het 
gebied van ontwikkelmg en 
duurzaamheid

ic Martin Luther King Jr zei al dat 
“onrecht waar ook ter wereld een 
bedreigmg vormt voor gerech- 
tigheid overal ter wereld " Ge- 
rechtigheid in relatie tot khmaat 
betekent dat mensen overal in 
de wereld veihg moeten zijn voor 
gevaar en hjden als gevolg van 
klimaatverandenng Wanneer ont- 
kend of genegeerd wordt dat dit 
gevaar en dit lijden wel degehjk 
bestaan, is er dus sprake van kh- 
maatonrecht

In Afnka laten talloze voor- 
beelden zien hoe mgnjpend 
klimaatverandenng de levens van 
mensen wijzigt en hoe het hun 
dagelijkse stnjd om te overleven 
bemoeihjkt Denk bijvoorbeeld 
aan de veehoeder die veel langer 
moeten zoeken naar groen gras 
en water voor zijn dieren als ge
volg van de oprukkende woestijn 
Of aan de arme vrouw die met 
blote handen in het zand moet 
graven en uren moet wachten 
tot er wat water in het gegraven 
gat komt Denk aan mijn oude 
Afnkaanse moeder die met haar 
zaaigoed op de drempel van haar 
hut staat en zich afvraagt wanneer 
de regen zal komen, omdat ze met 
meer zoals vroeger in staat is om 
het weerte voorspellen De hele 
traditionele en sociale structuur, 
die gebaseerd is op de zaai- en 
oogstseizoenen, is daardoor in 
de war Mijn moeder moet tegen- 
woordig maar gokken wanneer 
het best kan worden gezaaid En 
als er dan geen regen komt, of 
te veel regen op het verkeerde 
moment, mislukt de oogst Ba- 
sisvoorziemngen als voedselvei-

hgheid en onderwijs staan door 
klimaatverandenng onder druk 
Droogte in Oost-Afnka en over- 
strommgen in West-Afnka veroor- 
zaken verhes aan mensenlevens 
en veel schade, waardoor moge- 
hjkheden tot ontwikkelmg verloren 
gaan

Afnkaanse landen hebben dus 
alle reden om zich volop in te zet- 
ten in de Internationale dialoog 
over klimaatverandenng Maar 
het gebrek aan histonsche ver- 
antwoordehjkheid van een aantal 
rijke landen geeft wel reden om 
te twijfelen aan het succes van 
de komende onderhandelmgen in 
Kopenhagen

Rijke landen hebben een twee- 
voudige khmaatschuld, namehjk 
een ‘emissieschuld’ vanwege hun 
excessieve CO2 uitstoot in heden 
en verleden, waardoor ze arme 
landen hun aandeel in de beschik- 
bare ruimte en energie ontzeggen 
en een ‘adaptatieschuld’ vanwege 
hun onevenredige bijdrage aan 
klimaatverandenng en de schade 
die dit veroorzaakt Deze klimaat- 
schuld maakt deel uit van een 
bredere ecologische, sociale 
en economische schuld van de 
geindustnahseerde wereld ten op
zichte van de arme meerderheid in 
de wereld

De basis van een eerlijk en ef- 
fectief khmaatbeleid is de erken- 
nmg van deze khmaatschuld ten 
opzichte van ontwikkehngslanden 
door het Westen in Kopenhagen 
Ontwikkehngslanden zullen bij de 
komende onderhandelmgen de 
volgende eisen op tafel leggen
• De rijke landen moeten hun 
adaptatieschuld betalen door een 
volledige compensate voor de 
effecten van khmaatverandermg 
voorde getroffen landen, groepen 
en mensen
® De rijke landen moeten hun 
emissieschuld betalen doorte 
erkennen dat zij m verleden en 
heden m grote mate bijdragen aan 
khmaatverandermg en zij moeten 
zich daarom committeren tot de 
grootst mogehjke reducties m hun 
eigen landen
• De rijke landen moeten tech-

nologische en fmanciele mid- 
delen ter beschikkmg stellen 
aan ontwikkehngslanden om de 
noodzakehjke beperkmg van CO2 
uitstoot te reahseren en de vereis- 
te aanpassmgen aan het khmaat 
mogehjkte maken

En terwijl khmaatonderhan- 
delmgen tussen Noord en Zuid 
voortduren, worden de armen 
allang gedwongen zich elke dag 
weer aan te passen aan de ge- 
volgen van khmaatverandermg Ik 
sluit me daarom graag aan bij Kofi 
Annan, die hierover het volgende 
zei “Mensen verdienen het met 
te hjden als gevolg van khmaat
verandermg Mensen verdienen 
een toekomst voor kun kmderen 
Mensen verdienen leiders die de 
moed hebben om een oplossmg 
te vmden voor deze crisis”

Dit is een samenvattmg van de presen- 

tatie van Njamnshi op 3 oktoberj i m 

Utrecht tijdens de klimaatconferentie ter 

voorbereidmg op Kopenhagen, georga- 

niseerd door het GL-milieunetwerk

Verdelingsvraagstuk
Het klimaatvraagstuk is geen tech- 
nisch, maar een menselijk vraagstuk 
met eerhjke verdelmg als de kern 

DoorTitia van Leeuwen en 
Niels van den Berge, Milieunet- 
werk van GroenLmks

De moeder van Augustine 
Njamnshi uit Kameroen kan door 
de verschuivmg van seizoenen met 
meer voorspellen wanneer de regen 
komt, zoals hij in zijn bijdrage aan 
de recente Kopenhagenconferentie 
van het milieunetwerk van Groen- 
Lmks vertelde (zie artikel hiernaast) 
Terwijl klimaatverandenng in het 
Westen steeds meer tot een techni- 
sche en politieke aangelegenheid is 
verworden, ervaren mensen in Afn- 
ka al dagelijks de gevolgen ervan 
Toenemende watertekorten en 
teruglopende oogsten zijn slechts 
enkele voorbeelden die veel Afnka- 
nen tot wanhoop dnjven

Deze menselijke kant van kh- 
maatverandermg en de gevolgen 
ervan in ontwikkehngslanden ont-
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Bij de foto's op p 23-24-25 
Door klimaatverandenng en 
opwarming van de aarde ligt 
er steeds minder sneeuw op de 
Kilimanjaro in Tanzania Haar 
smeltwater is echter een onmis- 
bare bron van drink- en irngatie- 
water

Rechts
Een vrouw staat klaar om de 
Kilimanjaro te beklimmen met 
hulp van een gids (foto Robin 
Bell, de andere dne foto's zijn van 
Pettenk Wiggers/HH)

Volgende pagma's 
Vanaf de Kilimanjaro loopt een 
pijpleidmg naar Nairobi om water 
te transporteren Masai-nomaden 
mogen het water alleen gebruiken 
als ze er voor betalen, of als er 
een lekkage is (soms helpen ze 
daar een handje bij)

De Nederlandse Milou (links) 
woont met haar ouders aan de 
voet van de Kilimanjaro De 
voornamelijk door Duitse en 
Nederlandse boeren gerunde kas- 
sen zijn afhankelijk van het smelt- 
water
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nologische en fmanciele mid- 
delen ter beschikkmg stellen 
aan ontwikkelmgslanden om de 
noodzakelijke beperkmg van CO2 
uitstoot te reahseren en de vereis- 
te aanpassmgen aan het klimaat 
mogelijk te maken

En terwijl khmaatonderhan- 
delmgen tussen Noord en Zuid 
voortduren, worden de armen 
allang gedwongen zich elke dag 
weer aan te passen aan de ge- 
volgen van klimaatverandenng Ik 
sluit me daarom graag aan bij Kofi 
Annan, die hierover het volgende 
zei “Mensen verdienen het met 
te lijden als gevolg van khmaat- 
verandenng Mensen verdienen 
een toekomst voor kun kmderen 
Mensen verdienen leiders die de 
moed hebben om een oplossmg 
te vmden voor deze crisis"

Dit is een samenvatting van de presen- 

tatie van Njamnshi op 3 oktober j I m 

Utrecht tijdens de klimaatconferentie ter 

voorbereidmg op Kopenhagen, georga- 

mseerd door het GL-milieunetwerk

Bij de foto's op p 23-24-25 
Door klimaatverandenng en 
opwarming van de aarde ligt 
er steeds minder sneeuw op de 
Kilimanjaro in Tanzania Haar 
smeltwater is echter een onmis- 
bare bron van drink- en irngatie- 
water

Rechts
Een vrouw staat klaar om de 
Kilimanjaro te bekhmmen met 
hulp van een gids (foto Robin 
Bell, de andere dne foto's zijn van 
Pettenk Wiggers/HH)

Volgende pagma's 
Vanaf de Kilimanjaro loopt een
Dijple'ding naar Nairobi om water 
!e transporteren Masai-nomacen 
mogen het water alleen gebruiher 
ais ze er voor betalen, of als er 
een ietkage is (soms helpen ze 
ciaas een handje bij)

be Nederiandse Mi loo dinks) 
wooni rrei haar ouders aan de 
voet van de k ihmaniai 0 De 
voo‘namelijk door Buitse en 
Uederlandse taoeren gerunde los- 
sen zijn alhankelijk van het smeii-

£
Verdelingsvraagstuk
Het klimaatvraagstuk is geen tech- 
msch, maareen menselijk vraagstuk 
met eerlijke verdelmg als de kern 

DoorTitia van Leeuwen en 
Niels van den Berge, Milieunet- 
werk van GroenLmks

^fC De moeder van Augustine 
Njamnshi uit Kameroen kan door 

t de verschuivmg van seizoenen met 
meer voorspellen wanneer de regen 
komt, zoals hij in zijn bijdrage aan 
de recente Kopenhagenconferentie 
van het milieunetwerk van Groen- 
Links vertelde (zie artikel hiernaast) 
Terwijl klimaatverandenng in het 
Westen steeds meer tot een techm- 
sche en politieke aangelegenheid is 
verworden, ervaren mensen in Afn- 
ka al dagelijks de gevolgen ervan 
Toenemende watertekorten en 
teruglopende oogsten zijn slechts 
enkele voorbeelden die veel Afnka- 
nen tot wanhoop dnjven

Deze menselijke kant van kh- 
maatverandermg en de gevolgen 
ervan in ontwikkelmgslanden ont-

breekt nogal eens in het Westerse 
klimaatdebat Politici en beleidsma- 
kers hebben dit debat in de afge- 
lopen jaren tot een mgewikkelde 
spaghetti van cijfertjes en grafieken 
gemaakt De khmaatcrisis is daar- 
mee steeds meer een technocratisch 
boekhoudersverhaal geworden 
Dat maakt het steeds makkelijker 
voor alle betrokkenen om zich ach- 
ter complexe modellen en indices 
te verschuilen, of deze vanuit een 
andere hoekjuist aan te vallen Het 
klimaatdebat wordt daarmee een 
gevecht om getallen Het wezen 
van het klimaatdebat, namelijk dat 
het gaat om verantwoordehjkhe- 
den, mensen en politieke keuzes, 
dreigt naar de achtergrond te ver- 
dwijnen

Politic brengen tijdens Inter
nationale conferenties het klimaat- 
vraagstuk terug tot een politick 
onderhandelmgsspel Een soort 
kwartetten voor gevorderden Mag 
ik van jou de kaart 'zo en zoveel 
C02-reductie', dan knjg je van mij 
de kaart 'zo en zoveel technologie- 
overdracht' Dit spel gaat te veel

voorbij aan fundamentele vragen 
over histonsche verantwoorde- 
lijkheid en morele plicht Het is in 
hoge mate blind voor de werkehjke 
gevolgen van de khmaatverande- 
rmg

Tijdens de eerder genoemde 
Kopenhagenconferentie werd van 
verschillende zijden benadrukt dat 
klimaatverandenng vooral 00k een 
klassiek verdelingsvraagstuk is Hoe 
vullen we onze verantwoordelijk- 
heid in voor de komende gene- 
raties7 Hoe vullen we als het njke 
Westen onze verantwoordelijkheid 
in voor ontwikkelmgslanden7 Het is 
belangnjk dat we het klimaatdebat 
weer tot haar kern terugbrengen 

Natuurlijk ontkom je er bij het 
aanpakken van klimaatverandenng 
met aan om concrete, cijfermatige 
analyses, doelen en 00k cijferma
tige afspraken te maken die op 
wetenschappelijke gronden geba- 
seerd zijn Afspraken over de mate 
waarm landen hun COz-uitstoot 
terug gaan drmgen en over de 
omvang van klimaatsteun aan ont

wikkelmgslanden Maardatmag 
met de aandacht afleiden van het 
verdelingsvraagstuk Anders drei- 
gen we m een technocratisch moe- 
ras verstnkt te raken, waarbij we de 
menselijke kant van klimaatveran- 
dermg uit het oog verliezen

Augustine Njamnshi benadrukt 
hoe paradoxaal de werkelijkheid 
is terwijl ontwikkelmgslanden met 
de njke landen onderhandelen 
over een effectieve aanpak van kli- 
maatverandermg, zijn de mensen m 
ontwikkelmgslanden gedwongen 
om te leven met de gevolgen van 
de klimaatverandenng Zij hebben 
geen keus, want met de natuur valt 
met te onderhandelen En m diverse 
ontwikkelmgslanden zitten de men
sen m een dubbele klem, als gevolg 
van de ongelijke verdelmg met het 
Westen en als gevolg van de onge
lijke verdelmg, zeg corruptie, m 
eigen land

Als we straks m Kopenhagen 
tot een eerlijk klimaatakkoord wil- 
len komen, dan zullen we klimaat
verandenng veel meer 00k als een 
verdelingsvraagstuk moeten zien
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Dan is een fooi aan ontwikkehngs- 
landen en een beperkte C02-reduc- 
tie, zoals de Europese Unie nu voor 
ogen lijkt te hebben, met genoeg, 
maar moeten we echt onze voile 
verantwoordelijkheid nemen

Daarbij moeten we ons goed 
realiseren dat hoe meer wij njke 
landen ons achter cijfertjes en 
zwakke compromissen verschuilen, 
des te groter de gevolgen in ont- 
wikkelingslanden zullen zijn Hoe 
meer emissies wij de dampkrmg 
msturen, des te minder bewegmgs- 
ruimte is er voor de ontwikkelmgs- 
landen

Mogen we helemaal niks van 
ontwikkelmgslanden vragen7 
Natuurlijk wel Al was het alleen 
maar omdat we leders medewer- 
kmg keihard nodig hebben Het 
Westen moet echter met van ont- 
wikkelingslanden vragen tot gelijk- 
waardige reducties te komen Het 
verzet van ontwikkelmgslanden 
tegen jundisch bindende doelen, is 
goed te begnjpen

Het Westen moet technologie- 
ontwikkelmg in ontwikkelmgslan- 
den stimuleren, zodat ze zich kun- 
nen aanpassen aan de gevolgen van 
klimaatverandermg (adaptatie) en 
verdere klimaatverandermg kunnen

beperken (mitigatie)
Van njkere ontwikkelmgslan

den, zoals China, mogen en moeten 
we vragen om de groei van emissies 
te beperken Daar moet dan ook 
tegenover staan dat wij onze groe- 
ne technology delen en bereid zijn 
te mvesteren m duurzame ontwik- 
kelmg m deze landen

Met de armste ontwikkelmgs
landen moeten we samenwerken 
aan duurzame economische ontwik- 
kelmg Met de huidige stand van de 
techmek is het nergens voor nodig 
dat zij dezelfde vervuilende econo- 
mieen zouden ontwikkelen als het 
Westen decenma achtereen gedaan 
heeft En juist bij die mvestermgen 
m technologieen moet het Westen 
alert zijn dat die terecht komen bij 
de mensen die ze nodig hebben en 
met blijven steken m de handen van 
de njke machthebbers in die lan
den

Augustine Njamnshi verbeeldt 
de oude wijsheid 'het persoonlijke 
is politiek' Dat besef is essentieel 
voor een eerlijk en effectief kli- 
maatakkoord m Kopenhagen

Bereken de verplichting
De klimaatcnsis kan alleen eerlijk 
en effectief worden opgelost als 
ook de ontwikkelmgscnsis seneus 
genomen wordt

Door Inge Vianen, beleidsad- 
viseur ICCO (mterkerkelijke 
orgamsatie voor ontwikkelmgs- 
samenwerkmg)

"k De voortgang van de Interna
tionale klimaatonderhandelmgen 
is treung te noemen Een impasse 
dreigt en het slagen van de Kopen
hagen khmaatconferentie emd dit 
jaar staat op het spel En daarmee 
ook de veiligheid van miljoenen 
mensen over de hele wereld Aan 
de urgentie van het khmaatpro- 
bleem kan dat met liggen Het 
overschnjden van een stijgmg van 
de mondiale temperatuur met twee 
graden Celsius wordt doorvnjwel 
alle wetenschappers en politick lei- 
ders onverantwoord geacht gezien 
de grote gevolgen overstromm- 
gen, droogten en een stijgmg van 
de zeespiegel zijn daar slechts 
enkele voorbeelden van 

Om de temperatuur zo mm 
mogelijkte laten stijgen, is het 
noodzakelijk dat mondiaal de

uitstoot van broeikasgassen terug- 
gebracht wordt Daaraan moeten 
zowel gemdustnaliseerde landen 
als grote ontwikkelmgslanden hun 
steentje bijdragen Maarwiegaat 
wat doen7 En wie neemt het voor- 
touw? De grote ontwikkelmgslan
den wachten voordat ze zichzelf 
ergens aan committeren op dui- 
detijke stappen van de gemdustn- 
aliseerde landen- stappen zowel .
om emissies te vermmderen als om 
fmanciele steun te geven aan ont- 
wikkelmgslanden voor schone ont- 
wikkelmg De gemdustnaliseerde 
landen laten op hun beurt weimg f 
ambitie zien en proberen de lasten 
te verschuiven naar de ontwikke- 
Imgslanden.

De afwachtende houdmg van 
de ontwikkelmgslanden is met zo (
vreemd: het aanwenden van hun 1 
eigen nationale budget voor het 
terugdnngen van emissies om de 
(door ons veroorzaakte) khmaatcn- 
sis tegen te gaan, heeft op hen een 
hele andere impact dan op gemdu- L 
stnahseerde landen Geen toegang > 
hebben tot schoon drmkwater is 
van een volstrekt andere orde dan 
het met kunnen njden m een Hum- • 
mer De impasse die is ontstaan ' 
is dan ook terug te voeren op de S

onbeantwoorde vraag van ontwik
kelmgslanden om ruimte voor de 
verwezenlijkmg van hun ontwikke- 
lingsaspiraties.

De Amenkaanse denktank 
EcoEquity en het Stockholm Envi
ronmental Institute analyseerden 
de impasse m de klimaatonderhan- 
delmgen en ontwikkelden als ant- 
woord de Responsibility and Capa
city Index (RCI). Met deze index 
wordt de verplichting berekend van 
elk land ter wereld om de klimaat- 
cnsis op te lessen terwijl het recht 
op ontwikkelmg veilig is gesteld.
De samenstellmg van de index 
berust op twee factoren. verant- 
woordelijkheid en capaciteit Voor 
de factor capaciteit wordt het nati
onale mkomen en de inkomensver- 
delmg bmnen een land bekeken 
De onderzoekers leggen een ont- 
wikkelmgsdrempel aan van 7500 
dollar per persoon per jaar. Alle 
mensen die minder dan dit bedrag 
te besteden hebben, worden ont- 
slagen van de verantwoordelijk- 
heid om het klimaat te redden.
Zij hebben immers hun mkomen 
hard nodig om een fatsoenhjke 
levensstandaard te bereiken met 
bijvoorbeeld toegang tot onderwijs 
en gezondheidszorg Door deze
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uitstoot van broeikasgassen terug- 
gebracht wordt. Daaraan moeten 
zowel gemdustnaliseerde landen 
als grote ontwikkelmgslanden hun 
steentje bijdragen Maarwiegaat 
wat doen7 En wie neemt het voor- 
touw? De grote ontwikkehngslan- 
den wachten voordat ze zichzelf 
ergens aan committeren op dui- 
dehjke stappen van de geindustn- * 
ahseerde landen stappen zowel 
om emissies te vermmderen als om 
fmanciele steun te geven aan ont- 
wikkelmgslanden voor schone ont- 
wikkeling. De gemdustnaliseerde 
landen laten op hun beurt wemig i 
ambitie zien en proberen de lasten 
te verschuiven naar de ontwikke
lmgslanden.

De afwachtende houdmg van 
de ontwikkelmgslanden is met zo 
vreemd- het aanwenden van hun 
eigen nationale budget voor het 
terugdrmgen van emissies om de 
(door ons veroorzaakte) klimaatcn- 
sis tegen te gaan, heeft op hen een 
hele andere impact dan op gemdu- 
stnahseerde landen Geen toegang 
hebben tot schoon drmkwater is 
van een volstrekt andere orde dan 
het met kunnen njden m een Hum
mer. De impasse die is ontstaan 
is dan ook terug te voeren op de

onbeantwoorde vraag van ontwik
kelmgslanden om ruimte voor de 
verwezenlijkmg van hun ontwikke- 
Imgsaspiraties

De Amenkaanse denktank 
EcoEquity en het Stockholm Envi
ronmental Institute analyseerden 
de impasse in de klimaatonderhan- 
delmgen en ontwikkelden als ant- 
woord de Responsibility and Capa
city Index (RCI) Met deze index 
wordt de verplichtmg berekend van 
elk land ter wereld om de klimaat- 
cnsis op te lessen terwijl het recht 
op ontwikkelmg veilig is gesteld 
De samenstellmg van de index 
berust op twee factoren. verant- 
woordelijkheid en capaciteit. Voor 
de factor capaciteit wordt het nati
onale mkomen en de mkomensver- 
delmg bmnen een land bekeken 
De onderzoekers leggen een ont- 
wikkelmgsdrempel aan van 7500 
dollar per persoon per jaar Alle 
mensen die minder dan dit bedrag 
te besteden hebben, worden ont- 
slagen van de verantwoordehjk- 
heid om het khmaat te redden 
Zij hebben immers hun inkomen 
hard nodig om een fatsoenhjke 
levensstandaard te bereiken met 
bijvoorbeeld toegang tot onderwijs 

1 en gezondheidszorg Door deze

ontwikkelmgsdrempel ontstaat 
een aangepast nationaal mkomen, 
waarm alleen de capaciteit van de 
‘njken’ wordt meegenomen om de 
lasten van het Internationale kli- 
maatbeleid te dragen.

Voor de tweede factor, verant- 
woordelijkheid, wordt uitgegaan 
van de cumulatieve emissies van 
leder land smds 1990. Ook hierbij 
wordt een ontwikkelmgsdrem
pel aangelegd die bestaat uit de 
emissies per persoon per jaar die 
samenhangen met het bereiken van 
een fatsoenhjk niveau van ontwik
kelmg Het basisjaar 1990 is geko- 
zen omdat toen het eerste rapport 
van het IPCC, het VN-klimaatpanel, 
werd gepubhceerd, dat mzicht 
gaf m de nsico’s van klimaatver- 
andermg. De RCI-benadermg is 
bijzonder omdat door rekemng 
te houden met de nationale mko- 
mensverdelmg de njke elites in 
zowel gemdustnaliseerde landen 
als m ontwikkelmgslanden worden 
aangesproken op hun verantwoor- 
delijkheid om het khmaat te red
den.

De twee factoren worden ver- 
volgens even zwaar gewogen en 
vormen de basis voor de ‘RCI 
Index’. Nederland heeft m de index

de verantwoordelijkheid voor een 
procent van de wereldwijde CO2 
reductie Ter vergehjkmg. India 
heeft met haar 1,1 miljard mwoners 
een bijna even grote verantwoor- 
delijkheid (1,2 procent) als het veel 
klemere maar veel njkere en meer 
vervuilende Nederland. De VS heeft 
een verantwoordelijkheid voor 29,1 
procent. Zuid-Afnka, een belang- 
njke partij bmnen de klimaaton- 
derhandelmgen, presenteerde de 
RCI aan de rest van de wereld tij- 
dens de klimaatonderhandelmgen 
m Bonn begin dit jaar. De gemdu- 
stnahseerde landen gaven geen 
reactie.

Op dit moment liggen de geza- 
menlijke reductiedoelstellmgen van 
de gemdustnaliseerde landen ver 
onderwatvolgens de RCI nodigen 
eerhjk zou zijn. Ook zijn de hui- 
dige toezeggmgen een fractie van 
wat door het IPCC is benoemd als 
noodzakelijk. Zelfs als gemdustn- 
ahseerde landen m Kopenhagen 
meer op tafel leggen dan wat op 
dit moment door onze overheden 
wordt bediscussieerd is er nog 
steeds een zeer reele leans dat de 
overheden van ontwikkelmgslan
den hun ontwikkelmgsaspiraties m 
gevaar moeten brengen Gemdu-

stnahseerde landen moeten dus 
met de illusie hebben dat als zij 
ontwikkelmgslanden vragen een 
khmaatakkoord mede te onderte- 
kenen, zij hen een eerhjke of recht- 
vaardige deal aanbieden Sterker 
nog, ze zullen hen waarschijnlijk 
met zowel een pistool tegen het 
eigen hoofd als tegen dat van hen, 
smeken hun roep om het recht op 
ontwikkelmg achterwege te laten 
Voor ons aller bestwil
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GroenLinks pleit van oudsher 
voor duurzaamheid en 
zuinig energieverbruik. De 
argumenten zijn in de loop 
der tijd wel verschoven, 
net a Is de discussie in de 
party. Een kritische analyse 
van het energieverhaal van 
GroenLinks.

Uit het 21minuten -onderzoek van 
2009, 'het grootste online opmieonderzoek 
van Nederland', bleek dat 36 procent van de 
Nederlandse bevolkmg denkt dat klimaat- 
verandermg een volledig natuurlijk ver- 
schijnsel is waar de mensheid geen mvloed 
op heeft Het onderzoek wijst ook uit dat de 
gemiddelde Nederlander zich met zo veel 
zorgen maakt over klimaat en milieu en vmdt 
dat zij al milieubewust genoeg leeft Werk 
aan de wmkel dus voor GroenLmks Maar 
overtuigt het energieverhaal van de partij 
wel’ En is er bmnen de partij consensus over 
de mhoud en de standpunten’ Een van de 
belangnjkste vragen voor GroenLmks blijft 
of de verantwoordelijkheid voor een over
gang naar duurzame energie pnmair ligt bij 
de politiek, de overheid of bij de burger Wat 
verwachten we van het mdividu en wat moet 
de slaat regelen’

Al smds het eerste verkiezmgsprogramma 
van GroenLmks Verder kijken uit 1989, pled 
de partij voor energiezumigheid en duur
zame energie Dat heette toen ‘energiebe- 
sparmgsprogramma's meuw leven m blazen' 
en 'promotievan gebruik van met-fossiele 
energiebronnen met kracht ter hand nemen’ 
In de uitgangspunten van 1991 wordt onom- 
wonden gesteld dat een radicaal milieubeleid 
m het Westen de matenele consumptiemo- 
gelijkheden zal beperken In die tijd worden 
de standpunten van de partij ten aanzien van 
milieu en energie veel sterker dan nu gekop- 
peld aan de noodzaak tot economische knmp 
("de huidige economische groei bedreigt 
de aarde en het menselijk bestaan”) 
Tegenwoordig pleit de partij voor duurzame 
consumptie In 2008 vraagt GroenLmks m 
haar vermeuwde uitgangspunten om "eens 
kntisch naar je eigen consumptiepatroon te 
kijken” en wil ze "wind- en zonne-energie 
stimuleren tot groei-mdustneen"

In tegenstellmg tot m 1989 gebruikt 
GroenLmks anno 2009 ook geopolitieke 
argumenten ter ondersleunmg van haar 
energiestandpunten In het Europees ver
kiezmgsprogramma van 2009 staat dat 
Nederland en Europa voor hun energievraag 
met afhankelijk moeten zijn van onvoorspel- 
bare energieleveranciers zoals Rusland De 
argumenten van de partij voor duurzaamheid 
zijn hiermee met langer exclusief mgegeven 
door milieuoverwegmgen, maar ook door 
de zorg over energiezekerheid Energie uit 
hermeuwbare bronnen is nu het antwoord op 
zowel het vraagstuk van energiezekerheid 
als de klimaatcnsis De kreten 'klimaatcnsis' 
en 'klimaatverandermg' lagen m dejaren

tachtig en negentig ovengens nog met op 
leders lippen Toen heette klmnaatverande- 
rmg broeikaseffect en maakt ledereen zich 
zorgen over zure regen

Ondanks deze kleme verschillen m 
argumentatie en termmologie zijn de con
crete maatregelen die de partij voorstelt 
om te komen tot een duurzame energie-
voorzienmg door de jaren been vnjwel 
constant Zo wordt al twmtig jaar 
gepleit voor een milieubelastmg, ook 
wel bekend als ecotax of groene 
belastmg, naar het prmcipe 'de 
vervuiler betaalf Het is een 
fmanciele pnkkel die ervoor 
moet zorgen dat consumen- 
ten en producenten minder 
energie verbruiken Ook 
het isoleren van wonm- 
gen, met name de sociale 
huurwomngen, komt 
telkens terug Met deze 
maatregel zou het ener
gieverbruik van huis- 
houdens moeten dalen, 
waarmee de door de 
milieubelastmg geste- 
gen kosten van energie 
worden gecompen- 
seerd Mensen worden 
zo minder hard m hun 
portemonnee geraakt, 
dat is vooral van belang 
voor de lagere mko- 
mensgroepen, maar ook 
belangnjk om voldoende 
draagvlak onder burgers 
voor een ecotax te cree-
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Sommige voorstellen
van GroenLmks zijn mtus- I
sen overgenomen door de yjL
politiek Tegenwoordig moe- *»■

ten meuwe wonmgen aan hoge 
energie-eisen voldoen en tegen 
2020 mogen er, zoals GroenLmks 
al langer wil, alleen nog klimaatneu- 
trale wonmgen worden gebouwd Een 
ander vast nummer m de GroenLmks 
programma's blijft actueel meer mves- 
teren m onderzoek naar duurzame ener
gie Doortechnologische ontwikkelmgen 
kan bijvoorbeeld het rendementvan zon- 
necellen nog een stuk omhoog, waardoor 
zonne-energie goedkoper wordt Daarvoor 
zijn mvestenngen m onderzoek broodnodig 
Het openbaar vervoer is een andere pno- 
nteit voor GroenLmks Snelle en Irequente 
trams, bussen, tremen. trolleybussen. zor-
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ieverhalen
tachtig en negentig overigens nog niet op 
ieders lippen. Toen heette klimaatverande- 
ring broeikaseffect en maakt iedereen zich 
zorgen over zure regen.

Ondanks deze kleine verschillen in 
argumentatie en terminologie zijn de con
crete maatregelen die de partij voorstelt 
om te komen tot een duurzame energie 
voorziening door de jaren been vrijwel 
constant. Zo wordt at twintig jaar 
gepleit voor een milieubelasting, ook 
wet bekend als ecolax of groene 
belasting. naar bet principe 'de 
vervuiler betaalf. Het is een 
financiele prikkel die ervoor 
moet zorgen dat consumen- 
ten en producenten minder 
energie verbruiken. Ook 
het isoleren van wonin- 
gen. met name de sociale 
huurwoningen, komt 
telkens terug. Met deze 
maatregel zou het ener- 
gieverbruik van huis- 
houdens moeten dalen, 
waarmee de door de 
milieubelasting geste- 
gen kosten van energie 
worden gecompen- 
seerd. Mensen worden 
zo minder hard in hun 
portemonnee geraakt, 
dat is vooral van belang 
voor de lagere inko- 
mensgroepen, maar ook 
belangrijk om voldoende 
draagvlak onder burgers 
voor een ecotax te cree- 
ren.

Sommige voorstellen 
van GroenLinks zijn intus- 
sen overgenomen doorde 
politiek. Tegenwoordig moe
ten nieuwe woningen aan hoge 
energie-eisen voldoen en tegen 
2020 mogen er. zoals GroenLinks 
al langer wil, alleen nog klimaatneu- 
trale woningen worden gebouwd. Een 
ander vast nummer in de GroenLinks 
programma's blijft actueeL meer inves- 
teren in onderzoek naar duurzame ener
gie. Doortechnologische ontwikkelingen 
kan bijvoorbeeld het rendement van zon- 
necellen nog een stuk omhoog, waardoor 
zonne-energie goedkoper wordt. Daarvoor 
zijn investeringen in onderzoek broodnodig. 
Het openbaar vervoer is een andere prio- 
riteit voor GroenLinks. Snelle en frequente 
trams, bussen, treinen, trolleybussen. zor-
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gen ervoor dat het aantrekkelijker wordt 
voor mensen om de auto te laten staan En 
metalleen in Nederland moet meer worden 
gemvesteerd in goed en snel openbaar ver- 
voer Met flitsende Internationale tremverbm- 
dmgen hebben we een reeel alternatief voor 
vluchten bmnen Europa

Donkergroen
Deze punten komen steeds weerterug in de 
verkiezmgs-, begmsel- en uitgangspunten- 
programma's van GroenLmks De meeste 
zijn ook nog steeds relevant en actueel 
Maar op sommige punten wnngt het Wat 
vmden we van meuwe technieken zoals CO2- 
opslag? Moeten we met beter op de hoogte 
blijven van de technologische ontwikkelmgen 
omtrent kernenergie7 Zijn duurzame keuzes 
met alleen weggelegd voor de njken7 En wie 
moet in bewegmg komen om een duurzame 
energievoorziemng mogelijk te maken7 

In het najaarvan 2007 orgamseerde 
GroenLmks een campagne tegen de bouw 
van meuwe kolencentrales in Nederland 
'Kappen met Kolen'' Maar op het partij- 
congres van 7 maart 2009 zette een aantal 
partijleden vraagtekens bij dit standpunt 
Moet GroenLmks zich fel verzetten tegen 
kolencentrales wanneer CO2 kan worden 
opgeslagen7 Bas Eickhout, onderzoe- 
ker duurzame ontwikkelmg en mmiddels 
Europarlementaner voor GroenLmks, pleit 
voor meer onderzoek naar veilige en duur
zame C02-opslag en voor pilots om deze 
techmek vender te ontwikkelen Wei vmdt 
hij dat de kosten daarvan moeten worden 
gedragen door de energiebednjven zelf 
Daarmee blijft hij netjes bmnen de lijntjes 
van het officiele standpunt van GroenLmks 
geen grootschalige overheidssubsidies voor 
proeven met het afvangen en opslaan van 
CO2 Bmnen GroenLmks zijn er ook mensen 
die veel vender gaan dan dat en C02-opslag 
afwijzen als inherent met-duurzaam of veel 
te onzeker en dus onveilig

De discussie laat zien dat Groen- 
Lmksers onderlmg sterk kunnen verschillen 
m de mate van vertrouwen m technologi
sche toepassmgen, zoals C02-opslag De 
GroenLmksers vanuit de ‘donkergroene’ 
ecologische strommg staan zeersceptisch 
tegenover de beloftes van technology 
Op 3 oktober jl, op een milieuconferentie 
georgamseerd door het milieunetwerk van 
GroenLmks, werd dit geillustreerd door een 
discussie tussen Jan Juffermans, actief 
GroenLmkser en werkzaam bij De Kleme 
Aarde (landelijk centrum voor een duurzame 
leefstijl) en Kees Vendnk, Tweede Kamerlid

voor GroenLmks Vendnk hield een pleidooi 
voor de elektnsche auto, terwijl Juffermans 
betoogde dat mensen de auto simpelweg 
moeten laten staan, elektnsch of met Dat is 
pas echt duurzaam

De discussie raakt daarmee ook 
de vraag wat telt als duurzame energy 
Wanneer is lets duurzaam7 Leveren gas- 
centrales die CO2 opslaan duurzame ener
gy7 En kan kernenergie met een deel van 
de oplossmg zijn voor de klimaatcnsis7 
Tijdens het eerdergenoemde GroenLmks- 
congres m maart 2009 werd ook gestemd 
over het Europees verkiezmgsprogramma 
De groep Kntisch GroenLmks wilde met dat 
de ED nog langerzou mvesteren m onder
zoek naar kernenergie De groep diende 
een amendement m om alle Europese gel- 
den voor energieonderzoek te besteden aan 
onderzoek naar duurzame energy en ener- 
giebesparmg Het amendement werd aan- 
genomen, maar met zonder protest Student 
milieukunde en bestuurslid van Dwars 
Amsterdam, Socrates Schouten, schnjft 
op zijn blog Atoomenergie7 Nee bedankf 
Onderzoek naar kernenergie7 Ja1

Het is geen toeval dat juist een jong 
partijlid voor onderzoek naar kernenergie 
is GroenLmks-jongeren orgamseerden 
dit jaar een mamfeslatie tegen een tweede 
kerncentrale m Borssele Maar veel jon- 
gere GroenLmksers sluiten kernenergie met 
meer per defimtie uit, zoals de moederpartij 
dat op dit moment wel doet Dat merken we 
aan de discussies hierover bmnen bijvoor- 
beeld Dwars en de GroenLmks-leergang 
Jong & Actief Vanwege de klimaatscnsis en 
meuwe technologische ontwikkelmgen zou 
het goed zijn wanneer de partij m yder geval 
haar argumenten voor en tegen kernenergie 
zou actualiseren en vervolgens eventueel 
opmeuw haar standpunt zou bepalen

Rechtvaardig
In februan 2008 maakten GroenLmks- 
wethouder Manjke Vos en PvdA-wethouder 
Tjeerd Herrema bekend dat vanaf emd 2009 
dieselauto's zonder roetfilter en benzine- of 
LPG-auto's van voor 1992 de ring Amsterdam 
met meer m mochten De maatregel was 
bedoeld om de luchtkwaliteit m de stad te 
verbeteren, maar kwam zwaar onder vuur 
te liggen Twijfels aan de effecliviteit van het 
plan leidde tot beschuldigmgen van sym- 
boolpolitiek Maar het meest pijnlijk voor 
GroenLmks was de ready van de SP die het 
voorstel onrechtvaardig vond Arme mensen 
met een oud autootje zouden er de dupe van 
worden Intussen is het plan uitgesteld en het

is de vraag of het er uberhaupt nog van komt, 
nu onlangs bekend werd dat Manjke Vos, de 
stuwende kracht achter de 'milieuzone', na 
maart 2010 met doorgaat als wethouder 

Lmkse politick en milieumaatregelen, 
het wnngt nogal eens Natuurlijk streeft 
GroenLmks vanuit haar lmkse idealen naar 
een rechtvaardigere mkomensverdelmg. 
zodat duurzame keuzes voor ydereen toe- 
gankelijk worden Maar het Amsterdamse 
voorbeeld laat zien dat de verwezenlijkmg 
van groene en lmkse idealen met altijd syn- 
chroon lopen GroenLmks zou willen dat de 
kosten voor het milieu worden doorberekend 
m de pnjs van alle producten en diensten, 
zodat dure rmlieuvnendelijke producten 
relatief goedkoper worden In het geval van 
groene stroom kost de duurzame optie, 
dankzij overheidssubsidie, de consument 
haast met meer dan gnjze stroom Maar 
doorgaans zijn groene en duurzame produc
ten duurder dan de met-duurzame vananten 

Wat met helpt is dat de waarden groen 
en duurzaam, veel meer dan twmtig jaar 
geleden toen GroenLmks werd opgencht, 
worden geassocieerd met een leefstijl die 
hip, trendy en bewust is, maar ook duur Een 
voorbeeld is het groene glossy tijdschnft 
Green 2, dat volgens de uitgever Yves Gijrath 
(tevens het brem achter de miljonairsbeurs) 
symbool staat voor de tweede groene golf 
De eerste groene revolutie was volgens 
Gijrath van de lmkse politieke partijen, de 
geitenwollensokken In de tweede golf moet 
groen 'gewoon' worden, maar zonder dat we 
daarbij onze huidige gemakken hoeven op 
te geven en zonder dat opgeheven vmgerlje 
Groen moet sexy zijn

Een ander voorbeeld is de Pnus-hype 
m Hollywood, door de Amenkaanse website 
wwwthedailygreen com gekozen als een van 
de vijf irntantste groene trends m Hollywood 
Sterren als Leonardo DiCapno en Cameron 
Diaz waren er als de kippen bij om hun 
imago een boost te geven met een hybnde 
rmlieuvnendelijke auto Het is hoopgevend 
dat groen en milieuvnendelijk zo’n aantrek- 
kmgskracht hebben op beroemdheden Maar 
een duurzame leefstijl gaat uiteraard met 
alleen maar over groen consumeren Het 
gaat ook over het zuimg omgaan met energy, 
de auto laten staan als je kunt fietsen en het 
recyclen van producten Dat zijn keuzes die 
ook mensen zonder een Hollywoodsalans 
kunnen maken GroenLmks probeert terecht 
mee te liften op de groene hype, bijvoorbeeld 
met Femke Halsema m een hybnde auto 
voor een verkiezmgsspotje, maar we kun
nen er met omheen dat duurzaamheid ook
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gaat over het maken van andere keuzes al 
burger, naast de poliliek die moet mzetten 
een duurzame energievoorziening

Vingertje
Dankzij meuwe technologieen kunnen we 
duurzame energy opwekken en producter 
te maken die lang meegaan en recyclebaai 
zijn Maar veel mensen willen eigenlijk not 
steeds het liefst de meuwste mobiele tele- 
foon en breedbeeldtelevisie hebben, ook al 
heeft de oude nog een lange levensduur H 
energieverbruik van huishoudens stijgt no! 
steeds yder jaar

GroenLmks zou graag zien dat men
sen zich anders gaan gedragen, meer loka 
producten kopen, minder vlees eten en 
minder vaak en ver reizen (ovengens zijn 
GroenLmksers echte globetrotters), maar 
wil mensen daar met toe dwmgen 2e moe
ten het zelf willen Maarzolang mensen dit 
zien als versobenng van hun leven, er de n 
en noodzaak met van mzien of er domweg 
geen zm m hebben, zullen zij hun gedrag 
met aanpassen Smds Femke Halsema m 
2004 duidelijk koos voor een vrijzmmg link! 
koers, is bmnen GroenLmks het opgehever 
vingertje taboe GroenLmks wil met de pari 
zijn van 'je mag met vliegen' en 'je moet ko 
douchen’ In plaats daarvan wil GroenLmks 
mensen verleiden hun gedrag te verande- 
ren en milieuvnendelijkerte leven Maar 
laten mensen zich wel verleiden7 Het is eei 
emancipatiedilemma bij uitstek hoe ver ku 
nen we gaan m het dwmgen van mensen or 
datgene te doen wat volgens ons goed voor 
ze 1s7 Halsema kiest m haar boek Geluk’ 
(2008) m feite voor de bekende lmkse uitwe 
uit dit dilemma Volgens haar worden onze 
voorkeuren als consumenten m sterke mat 
bepaald door de culturele, economische en 
politieke context Met andere woorden, onz< 
‘verkeerde’ keuzes zijn met (alleen) ons 
eigen probleem, maar een maatschappelijk 
probleem dat vraagt om een collectieve aan 
pak De politiek, oftewel de overheid, zou dc 
voorwaarden moeten scheppen waann mei 
sen makkelijker duurzame keuzes kunnen 
maken

En soms moet de overheid burgers 
misschien een keuze ontnemen Het afscha 
fen van de gloeilamp is hiervan een voor
beeld Kunnen kiezen tussen een gloeilamp 
of een spaarlamp is lets anders dan een vnj 
mens zijn Een grotere keuzevnjheid draagt 
met noodzakelijkerwijs bij aan de verwezen 
lijkmg van mdividuele vnjheid Bovendien 
weten we steeds beter wat de negatieve 
gevolgen zijn van onze met-duurzame keu-



is de vraag of het er uberhaupt nog van komt, 
nu onlangs bekend ward dat Manjke Vos, de 
stuwende kracht achter de 'milieuzone’, na 
maart 2010 met doorgaat als wethouder 

Lmkse politiek en milieumaatregelen. 
het wnngt nogal eens Natuurlijk streeft 
Groenlmks vanuit haar lmkse idealen naar 
een rechtvaardigere mkomensverdelmg, 
zodat duurzame keuzes voor ledereen toe- 
gankelijk worden Maar het Amsterdamse 
voorbeeld laat zien dat de verwezenlijkmg 
van groene en lmkse idealen met altijd syn- 
chroon lopen GroenLmks zou willen dat de 
kosten voor het milieu worden doorberekend 
m de pnjs van alle produclen en diensten, 
zodat dure rmlieuvnendelijke produclen 
relatief goedkoper worden In het geval van 
groene stroom kost de duurzame optie, 
dankzij overheidssubsidie, de consument 
haast met meer dan gnjze stroom Maar 
doorgaans zijn groene en duurzame produc- 
ten duurder dan de met-duurzame vananten 

Wat met helpt is dat de waarden groen 
en duurzaam, veel meer dan twmtig jaar 
geleden toen GroenLmks werd opgencht, 
worden geassocieerd met een leefstijl die 
hip, trendy en bewust is, maar ook duur Een 
voorbeeld is het groene glossy tijdschnft 
Green 2, dat volgens de uitgever Yves Gijrath 
(tevens het brem achter de miljonairsbeurs) 
symbool staat voor de tweede groene golf 
De eerste groene revolutie was volgens 
Gijrath van de lmkse politieke partijen. de 
geitenwollensokken In de tweede golf moet 
groen 'gewoon’ worden. maar zonder dat we 
daarbij onze huidige gemakken hoeven op 
te geven en zonder dat opgeheven vmgertje 
Groen moet sexy zijn

Een ander voorbeeld is de Pnus-hype 
in Hollywood, door de Amenkaanse website 
www thedailygreen com gekozen als een van 
de vijf irntantste groene trends m Hollywood 
Sterren als Leonardo DiCapno en Cameron 
Diaz waren er als de kippen bij om hun 
imago een boost te geven met een hybnde 
rmlieuvnendelijke auto Het is hoopgevend 
dat groen en milieuvnendelijk zo’n aantrek- 
kmgskracht hebben op beroemdheden Maar 
een duurzame leefstijl gaat uiteraard met 
alleen maar over groen consumeren Het 
gaat ook over het zumig omgaan met energie, 
de auto laten staan als je kunt fietsen en het 
recyclen van produclen Dat zijn keuzes die 
ook mensen zonder een Hollywoodsalans 
kunnen maken GroenLmks probeert terecht 
mee te liften op de groene hype, bijvoorbeeld 
met Femke Halsema m een hybnde auto 
voor een verkiezmgsspotje, maar we kun
nen er met omheen dat duurzaamheid ook

1 gaat over het maken van andere keuzes als
burger, naast de politiek die moet mzetten op 
een duurzame energievoorzienmg

Vingertje
, Dankzij meuwe technologieen kunnen weA
! duurzame energie opwekken en produclen

te maken die lang meegaan en recyclebaar 
1 zijn Maar veel mensen willen eigenlijk nog

| steeds het liefst de meuwste mobiele tele-
foon en breedbeeldtelevisie hebben, ook al 

f heeft de oude nog een lange levensduur Het
energieverbruik van huishoudens stijgt nog 
steeds lederjaar

Groenlmks zou graag zien dal men
sen zich anders gaan gedragen, meer lokale 
produclen kopen, minder vlees eten en 
minder vaak en ver reizen (ovengens zijn 
GroenLmksers echte globetrotters), maar 
wil mensen daar met toe dwmgen Ze moe- 
ten het zelf willen Maar zolang mensen dit 
zien als versobermg van hun leven, er de nut 
en noodzaak met van mzien of er domweg 
geen zm m hebben. zullen zij hun gedrag 
met aanpassen Smds Femke Halsema m 
2004 duidelijk koos voor een vnjzmmg lmkse 
koers, is bmnen Groenlmks het opgeheven 
vmgertje taboe Groenlmks wil met de parlij 
zijn van 'je mag met vliegen’ en 'je moet kort 
douchen’ In plaats daarvan wil Groenlmks 
mensen verleiden hun gedrag te verande- 
ren en milieuvnendelijkerte leven Maar 
laten mensen zich wel verleiden’ Het is een 
emancipatiedilemma bij uitstek hoe ver kun- 

1 nen we gaan m het dwmgen van mensen om
datgene te doen wat volgens ons goed voor 
ze is’ Halsema kiest m haar boek ‘Geluk’ 
(2008) m feite voor de bekende lmkse uitweg 
uit dit dilemma Volgens haar worden onze 

, voorkeuren als consumenten m sterke mate
bepaald door de culturele, economische en

< politieke context Met andere woorden. onze 
‘verkeerde’ keuzes zijn met (alleen) ons 
eigen probleem, maar een maatschappelijk

i probleem dat vraagt om een collectieve aan-
j pak De politiek, oftewel de overheid, zou de

voorwaarden moeten scheppen waarm men
sen makkelijker duurzame keuzes kunnen 
maken

En soms moet de overheid burgers 
misschien een keuze ontnemen Het afschaf-

< fen van de gloeilamp is hiervan een voor
beeld Kunnen kiezen tussen een gloeilamp 
of een spaarlamp is lets anders dan een vnj 
mens zijn Een grotere keuzevnjheid draagt 
met noodzakelijkerwijs bij aan de verwezen- 
lijkmg van mdividuele vnjheid Bovendien 
weten we steeds beter wat de negatieve 
gevolgen zijn van onze met-duurzame keu

zes voor het milieu en het klimaat, maar 
blijkbaar is dit met genoeg om ons te bewe- 
gen tot duurzaam gedrag (zie wederom de 
reislustige GroenLmksers) We beperken 
daardoor de kansen van toekomstige gene- 
raties op een goed leven Vanuit deze over- 
wegmg is het optreden van een democratisch 
gekozen regenng tegen vervuilende produc- 
tiemethodes van bednjven en het sturen van 
de keuzes van consumenten via bijvoorbeeld 
een milieubelastmg, rechtvaardig en legi- 
tiem

Helaas zil Groenlmks met m de rege- 
rmg Tot nog toe heeft de partij hierdoor 
beperkt de mogelijkheid gehad om via de 
politieke weg energiebespanng en duur
zame energie af te dwmgen Met campagnes 
zoals 'de warme truiendag’ en de 'dag- 
zonder-vlees'. die door Minister Verburg 
van Landbouw werd weggezet als te ‘betut- 
telend’, heeft Groenlmks zich daarom ook 
altijd gencht op een gedragsverandermg van 
mdividuele burgers Een beter milieu begmt 
bij jezelf Maar de bescheidenheid van deze 
voorstellen strookt met met de enormiteit en 
urgentie van de klimaatcnsis Het gevaar is 
dat de fatalistische houdmg ten aanzien van 
het klimaatprobleem van een deel van de 
bevolkmg hierdoor wordt versterkl

Zolang ruim een derde van de mensen 
m Nederland gelooft dat klimaalverandermg 
een spelmg der natuur is, is meer voorlich- 
tmg over klimaatverandermg en het ener- 
gievraagstuk geen overbodige luxe Dit kan 
samen met campagnes die mdmduen con
crete alternatieve handelmgsperspectieven 
bieden, bijdragen aan een sociaal-culturele 
context waar duurzaamheid de norm is 
Tegelijkertijd moet Groenlmks blijven hame- 
ren op de mgnjpende politieke en economi
sche keuzes die moeten worden gemaakt, 
zoals ten aanzien van emissiehandel, CO2- 
reductie en mvestenngen m duurzame ener
gie Niet alleen vanwege de dreigende gevol
gen van klimaatverandermg, maar ook, zoals 
Niels van den Berge en Titia van Leeuwen 
elders m deze Helling betogen, omdat het 
energievraagstuk een mondiaal verdelmgs- 
vraagstuk is dal gaat over Internationale 
rechtvaardigheid

Bronnen
www 21mmuten nl

Vender kijken verkiezmgsprogramma Groenlmks 1989

Uitgangspunten Groenlmks 1991
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STEPHAN SLINGERLAND
Onderzoeker en publicist op het gebied van mternationaal energie- en klimaatbeleid

Kopenhagenwat als
Wat zou er tijdens de klimaattop 
in Kopenhagen afgesproken 
kunnen worden, en vooral: 
wat moet er daarna gebeuren?

Niemand weet nog wat er uit de
onderhandelmgen in Kopenhagen in december 
van dit jaar gaat komen Maar het voorspellen 
van een uitkomst is wellicht minder moeilijk 
dan het hjkt Het onafhankelijke Internationale 
panel van klimaatwetenschappers IPCC beveelt 
een emissiereductie van 25 tot 40 procent aan 
voor mdustnelanden en een afwijkmg van 15 tot 
30 procent van een business-as-usual scenario 
voor ontwikkelmgslanden Gegeven de huidige 
onderhandelmgsposities van zowel mdustnelan- 
den als ontwikkelmgslanden lijkt het onmogelijk 
dat dit doel in december gehaald gaat worden 

In het kort De Europese time heeft 20 pro
cent emissiereductie aangeboden ten opzichte 
van 1990, en 30 procent als er een akkoord 
wordt gesloten De Veremgde Staten willen de 
emissies 17 procent reduceren ten opzichte van 
2005, Rusland 10 tot 15 procent ten opzichte van 
1990 Japan beloofde eerst 15 procent reductie 
vanaf 2009, maar de nieuwe regenng wil opeens 
25 procent emissiereductie ten opzichte van 
1990 China en India hebben khmaatplannen zon- 
der kwantitatieve emissiereductiedoelstellmgen 
gepubhceerd, waann wel doelen voor energie- 
besparmg, duurzame energie en C02-ops)ag zyn 
opgenomen Saoedi-Arabie, een vaak over het 
hoofd geziene maar wel belangnjke partij, legt 
de nadruk op C02-opslag en op het verzoek om 
fmanciele steun voor het door hen gevreesde 
verlies aan mkomsten door een klimaatverdrag 
Als je deze plannen van een aantal van de hoofd- 
rolspelers naast elkaar legt kom je met eens in 
de buurt van de IPCC aanbevelmgen, zelfs als 
je er van uitgaat dat de partijen de kaarten nog 
tegen de borst houden en dat de openmgsbiedin- 
gen nog in positieve zm zullen worden bijgesteld

Wat opvalt als je de balans opmaakt is dat van 
de bovengenoemde partijen alleen de Europese 
Ume en - smds kort - Japan voldoen aan de 
IPCC aanbevelmgen voor Kopenhagen Het doel 
van de Veremgde Staten betekent m de praktijk 
een emissiereductie van slechts 4 procent ten 
opzichte van 1990 Ook het Russische doel kan 
nauwehjks ambitieus genoemd worden door de 
economische teruggang na het uiteenvallen van 
de Sovjet-Ume zijn de emissies al met 34 pro
cent gedaald Het nieuwe Japanse doel is een 
megasprong ten opzichte van de door de vonge 
regenng aangekondigde doelstellmg, maar kan 
met de nodige scepsis bezien worden aangezien 
Japan al met eens het Kyoto-doel van 6 procent 
reductie m 2010 ten opzichte van 1990 lijkt te

gaan halen De EU is tot dusver de emge partij 
voor wie dat laatste wel geldt, maar hoeft ook 
met te veel op haar borst te kloppen Volgens 
de European Environmental Agency zijn met de 
Europese klimaatbeleidsmaatregelen, maar de 
economische recessie m Oost-Europa na de val 
van de muur en de snelle omschakelmg naar 
gascentrales m Engeland na liberalisermg van de 
elektnciteitsmarkt de belangnjkste redenen voor 
de Europese emissiereducties tot nu toe Voor 
alle partijen helpt bovendien de economische 
terugval door de crisis nog een handje mee om 
m leder geval een emd te komen met de emis- 
siereducfies

Belangen
Als je kijkt naar de nationale belangen achter de 
klimaatonderhandelmgen zie je dat deze status- 
quo nauwehjks verrassend is Vooral de link met 
nationale energiebelangen is belangnjk, aange
zien dnekwart van de wereldwijde COa-emissies 
direct gerelateerd is aan vraag en aanbod van 
energie Vier nationale dnjfveren zijn hierbij van 
belang klimaat, ontwikkelmg, zekerheid over 
beschikbaarheid van energie (voorzienmgszeker- 
heid) en vraag naar energie (vraagzekerheid)

De EU is de emge partij waar klimaat ook 
officieel m de beleidsstukken de belangnjkste 
dnjfveer is voor energiebeleid De bezorgdheid 
om het milieu bij Europese burgers speelt onge- 
twijfeld een rol bij het officieel voorop steilen 
van dit beleidsdoel, maar het feit dat andere 
EU belangen hier uitstekend bij aansluiten is 
mmstens zo belangnjk Zo is de Europese wel- 
vaart smds de mdustnele revolutie gebouwd op 
fossiele brandstoffen Maar de reserves hiervan 
bmnen de EU zijn nu voor het grootste gedeelte 
uitgeput en voor een toenemende afhankehjk- 
heid van import wordt gevreesd Ook verwacht 
men bmnen de EU veel economische spin-offs 
van de ontwikkelmg van duurzame energie en 
kernenergie als alternatieven voor fossiele ener
gie En de ontwikkelmg van een buitenlands poh- 
tiek profiel voor de EU past hier eveneens pnma 
bij De Veremgde Staten hebben als belangnjkste 
bepaler van de mores op het gebied van Interna
tionale betrekkmgen m de afgelopen jaren onder 
Bush het klimaat als 'beleidsmche' laten hggen 
In dat gat is de EU dankbaar gesprongen om het, 
m de Europese beleidsstukken vaak aangehaalde, 
'Internationale leiderschap' te demonstreren en 
zo te laten zien dat ze dat ze lets voorstelt op het 
gebied van buitenlands beleid

De Veremgde Staten, een andere hoofdrolspeler 
m de klimaatonderhandelmgen, hebben onder 
Obama hun positie op klimaatgebied flmk bij
gesteld De 'Waxman-Markey Bill' die nu voor 
behandelmg bij het Congres (igt, mikt voor het 
eerst op kwantitatieve emissiedoelen en op 
het mstalleren van een emissiehandelssysteem 
vergelijkbaar met dat van de EU Dat neemt met

weg dat de meeste Amenkanen klimaatbeleid 
nog steeds met heel erg belangnjk vmden j
Daarom is het misschien ook geen verrassmg 
dat het beleidsplan New energy for America, 
dat Obama tijdens zijn verkiezmgscampagne 
presenteerde, met begmt met klimaat maar met 
de notie dat de Amenkaanse afhankelijkheid van ( 
olie-importen uit Venezuela en Saoedi Arable ,
vermmderd moet worden Voorzienmgszekerheid 
lijkt nog steeds de belangnjkste beleidspnonteit 
m de Veremgde Staten Het is dan ook de vraag 
of je bijvoorbeeld het Amenkaanse beleid wat 
betreft biobrandstoffen en de toenemende explo- ^ 
ratie van 'onconventioneel' gas met eerder moet 
zien als een mamer om voorzienmgszekerheid te 
stimuleren die toevallig ook een positief klimaat- 
effect heeft dan andersom

Voorzienmgszekerheid is ook de cruciale dnjf- 
veer m het Japanse energiebeleid Het stimuleren 
van energiebesparmg en de ontwikkelmg van 
kernenergie zijn al smds decenma twee belang- 
njke energiestrategieen m Japan omdat dit land 
van oudsher arm is aan bmnenlandse fossiele 
energiereserves Maar ongelukken met kern- 
centrales m de afgelopen jaren en toenemend 
energiegebruik door de toenemende leeftijd van 
mwoners en een groter aantal huishoudenslaten 
zien dat er grenzen zijn aan deze strategieen Het 
Japanse doel voor Kyoto ligt ver buiten bereik en 
verdergaande mspannmgen op besparmgsgebied 
lijken moeilijk Met dat in het achterhoofd had de 
eerdere Japanse regenng voor Kopenhagen een 
met zo ambitieus, maar misschien wel realistisch 
emissiereductiedoel gesteld Of de 25 procent 
emissiereductie die de nieuwe regenng wil 
bereiken haalbaar is, is dan ook op zijn mmst erg 
onzeker

China en India zijn twee andere belangnjke 
partijen m de klimaatonderhandelmgen, want 
de emissies van deze twee landen zullen m de 
toekomst m absolute getallen veel groter worden ■ 
dan die van de grootste producent van broei- 
kasgassen tot dusver, de Veremgde Staten Het * 
energie- en klimaatbeleid hjkthier vooral gedre- 
ven - en beperkt -, door de wens om de forse 
economische groeicijfers van de afgelopen jaren » 
voort te zetten Toegang tot energie, armoedebe- , 
stnjdmg en het stimuleren van economische ont
wikkelmg zijn de expliciete kerndoelen van het 
beleid m deze landen Hun tot dusver nog zeer 
lage emissiecijfers per capita geven deze landen 
belangnjke argumenten om de leidmg op het 
gebied van emissiebeperkmg aan de Industrie- 
landen te laten Desondanks heeft vooral China 
ambitieuze doelen op het gebied van duurzame 
energie en energie-efficientie geformuleerd en 
is vooralsnog erg succesvol op weg naar deze 
doelstellmgen Wel zal de mate waann deze par
tijen zich zullen mspannen voor emissiebeperkmg 
m de eerste plaats afhangen van de fmanciele 
steun die zij zullen knjgen van mdustnelanden - 
een van de vele onderwerpen voor Kopenhagen

waarvan de uitkomst nog volledig open ligt 
Saoedi-Arabie en Rusland, tot slot, zijn twee spe 
lers op klimaatgebied waarvan de betekems vaa 
wordt onderschat Op energiegebied zijn deze 
landen onbetwist hoofdrolspelers als exporteurs 
van ohe en gas Aangezien rond de 90 procent 
van de Saoedische en 60 procent van de Rus
sische exportopbrengsten uit deze twee fossiele 
bronnen komen, is het duidelijk dat voor hen m 
de klimaatonderhandelmgen de pnonteit ligt bij 
het zekerstellen van de toekomstige vraag naar 
fossiele energiebronnen Saoedi-Arabie heeft 
daarom al laten weten dat het graag compensa
te wil voor de potentiele negatieve effecten van 
een klimaatverdrag op de exportmkomsten Ook 
streeft het land naar een zo groot mogelijke rol 
voor C02-opslag m dat klimaatverdrag Rusland 
is aan de andere kant m de comfortabele positie 
dat alleen al de economische terugslag na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Ume voor meer dan 
30 procent emissiereductie heeft gezorgd De 
fmanciele mogelijkheden die dit zou kunnen 
bieden via het opzetten van zogenoemde 'Joint- 
Implementation' projecten zijn tot dusver nog 
met benut In plaats daarvan zijn de mkomsten 
uit de export van fossiele energiebronnen door 
Poetm gebruikt om intern stevig de leidmg te 
nemen en extern Rusland weer gezag te geven 

Het belang van Saoedi-Arabie en Rusland 
voor de klimaatonderhandelmgen ligt vooral in 
hun mogelijkheden om, als ze dat willen, hm- 
dermacht uit te oefenen bij het tot stand komen 
en bij de uitvoenng van een klimaatverdrag 
Hun economische noodzaak tot het vmden van 
afzet voor hun fossiele exporten zal hen er haast 
onvermijdelijk toe leiden om te gaan zoeken 
naar gaten m een klimaatverdrag als dat zonder, 
of tegen hun zm wordt afgesloten En omdat een 
verdrag m Kopenhagen ongetwijfeld met van 
begin af waterdicht zal zijn, zullen ze die zeker 
vmden Een andere strategic van deze landen zal 
zijn om, als reactie op een eventuele COz-heffmg 
of emissiehandelspnjs m een klimaatverdrag, 
hun exportpnjzen voor ohe en gas te verlagen 
om zo voor contmuiteit m de afzet te zorgen En 
vergeet met dat Saoedi-Arabie en andere OPEC 
landen een groeiende thuismarkt hebben waar 
m de toekomst ten mmste een deel van het nu 
geexporteerde ohe en gas kan worden afgezet 
Zonder rekenmg te houden met de belangen van 
exporteurs zullen ohe en gas dus ongetwijfeld 
hun weg bhjven vmden naar de markt

Na Kopenhagen
Het is duidelijk dat de onderhandelmgsposities 
van veel landen op weg naar Kopenhagen met 
alleen vanuit de angst voor toekomstige khmaat- 
schade worden bepaald Toch is dat precies waar 
de klimaatonderhandelmgen nu imphciet vanuit 
gaan Is het met veel handiger om, wetend dat 
er andere, onderhggende belangen zijn, deze dan 
ook te mtegreren m de onderhandelmgen7 Voor



hagen
weg dat de meeste Amenkanen khmaatbeleid 
nog steeds met heel erg belangrijk vmden 
Daarom is het misschien ook geen verrassmg 
dat het beleidsplan New energy for America, 
dat Obama tijdens zijn verkiezmgscampagne 
presenteerde, met begmt met khmaat maar met 
de notie dat de Amenkaanse afhankehjkheid van 
ohe-importen uit Venezuela en Saoedi Arable ,
vermmderd moet worden Voorziemngszekerheid 
hjkt nog steeds de belangnjkste beleidspnonteit 
in de Veremgde Staten Het is dan ook de vraag 
of je bijvoorbeeld het Amenkaanse beleid wat 
betreft biobrandstoffen en de toenemende explo- . 
ratie van 'onconventioneel' gas met eerder moet 
zien als een mamer om voorziemngszekerheid te 
stimuleren die toevalhg ook een positief klimaat- 
effect heeft dan andersom

Voorziemngszekerheid is ook de cruciale dnjf- 
veer in het Japanse energiebeleid Het stimuleren 
van energiebespanng en de ontwikkelmg van 
kernenergie zijn al smds decenma twee belang- 
njke energiestrategieen in Japan omdat dit land 
van oudsher arm is aan bmnenlandse fossiele 
energiereserves Maar ongelukken met kern- 
centrales in de afgelopen jaren en toenemend 
energiegebruik door de toenemende leeftijd van 
mwoners en een groter aantal huishoudenslaten 
zien dat er grenzen zijn aan deze strategieen Het 
Japanse doel voor Kyoto ligt ver buiten bereik en 
verdergaande mspanmngen op bespanngsgebied i 
lijken moeihjk Met dat in het achterhoofd had de 
eerdere Japanse regermg voor Kopenhagen een 
met zo ambitieus, maar misschien wel reahstisch 
emissiereductiedoel gesteld Of de 25 procent 
emissiereductie die de meuwe regermg wil 
bereiken haalbaar is, is dan ook op zijn mmst erg 
onzeker

China en India zijn twee andere belangnjke 
partijen in de klimaatonderhandelmgen, want 
de emissies van deze twee landen zullen in de 
toekomst in absolute getallen veel groter worden 
dan die van de grootste producent van broei- 
kasgassen tot dusver, de Veremgde Staten Het ,
energie- en khmaatbeleid lijkthier vooral gedre- 
ven - en beperkt -, door de wens om de forse 
economische groeicijfers van de afgelopen jaren 1 
voort te zetten Toegang tot energie, armoedebe- , 
stnjdmg en het stimuleren van economische ont- 
wikkelmg zijn de explicate kerndoelen van het 
beleid in deze landen Hun tot dusver nog zeer 
lage emissiecijfers per capita geven deze landen 
belangnjke argumenten om de leidmg op het 
gebied van emissiebeperking aan de Industrie- * 
landen te laten Desondanks heeft vooral China 
ambitieuze doelen op het gebied van duurzame 
energie en energie-efficientie geformuleerd en 
is vooralsnog erg succesvol op weg naar deze 
doelstellmgen Wel zal de mate waarm deze par
tijen zich zullen mspannen voor emissiebeperking 
in de eerste plaats afhangen van de fmanciele 
steun die zij zullen knjgen van mdustnelanden - 
een van de vele onderwerpen voor Kopenhagen

waarvan de uitkomst nog volledig open ligt 
Saoedi-Arabie en Rusland, tot slot, zijn twee spe- 
lers op klimaatgebied waarvan de betekems vaak 
wordt onderschat Op energiegebied zijn deze 
landen onbetwist hoofdrolspelers als exporteurs 
van ohe en gas Aangezien rond de 90 procent 
van de Saoedische en 60 procent van de Rus- 
sische exportopbrengsten uit deze twee fossiele 
bronnen komen, is het duidelijk dat voor hen in 
de klimaatonderhandelmgen de pnonteit ligt bij 
het zekerstellen van de toekomstige vraag naar 
fossiele energiebronnen Saoedi-Arabie heeft 
daarom al laten weten dat het graag compensa- 
tie wil voor de potentiele negatieve effecten van 
een klimaatverdrag op de exportmkomsten Ook 
streeft het land naar een zo groot mogelijke rol 
voor C02-opslag in dat klimaatverdrag Rusland 
is aan de andere kant in de comfortabele positie 
dat alleen al de economische terugslag na het 
uiteenvallen van de Sovjet-Ume voor meer dan 
30 procent emissiereductie heeft gezorgd De 
fmanciele mogehjkheden die dit zou kunnen 
bieden via het opzetten van zogenoemde 'Joint- 
Implementation' projecten zijn tot dusver nog 
met benut In plaats daarvan zijn de mkomsten 
uit de export van fossiele energiebronnen door 
Poetm gebruikt om intern stevig de leidmg te 
nemen en extern Rusland weer gezag te geven 

Het belang van Saoedi-Arabie en Rusland 
voor de klimaatonderhandelmgen ligt vooral m 
hun mogehjkheden om, als ze dat willen, hm- 
dermacht uit te oefenen bij het tot stand komen 
en by de uitvoermg van een klimaatverdrag 
Hun economische noodzaak tot het vmden van 
afzet voor hun fossiele exporten zal hen er haast 
onvermijdehjk toe leiden om te gaan zoeken 
naar gaten m een klimaatverdrag als dat zonder, 
of tegen hun zm wordt afgesloten En omdat een 
verdrag m Kopenhagen ongetwijfeld met van 
begin af waterdicht zal zijn, zullen ze die zeker 
vmden Een andere strategic van deze landen zal 
zijn om, als reactie op een eventuele COa-heffmg 
of emissiehandelspnjs m een klimaatverdrag, 
hun exportpnjzen voor ohe en gas te verlagen 
om zo voor contmuiteit in de afzet te zorgen En 
vergeet met dat Saoedi-Arabie en andere OPEC 
landen een groeiende thuismarkt hebben waar 
in de toekomst ten mmste een deel van het nu 
geexporteerde ohe en gas kan worden afgezet 
Zonder rekenmg te houden met de belangen van 
exporteurs zullen ohe en gas dus ongetwijfeld 
hun weg bhjven vmden naar de markt

Na Kopenhagen
Het is duidelijk dat de onderhandehngsposities 
van veel landen op weg naar Kopenhagen met 
alleen vanuit de angst voor toekomstige khmaat- 
schade worden bepaald loch is dat precies waar 
de klimaatonderhandelmgen nu imphciet vanuit 
gaan Is het met veel handiger om, wetend dat 
er andere, onderhggende belangen zijn, deze dan 
ook te mtegreren m de onderhandelmgen7 Voor

Kopenhagen is dat zeker te laat, maar aangezien 
deze conferentie zeker met de finale oplossmg 
gaat brengen voor de khmaatproblemen is het 
verstandig om nu alvast na te denken over een 
vervolg Ongetwijfeld is het vloeken m de kerk 
van de klimaatonderhandelmgen, die nu al brem- 
brekend mgewikkeld en omvattend zijn, maar 
het is de vraag of je zonder het meenemen van 
in het bijzonder de energiebelangen, maar wel- 
hcht zelfs ook de nog omvattender buitenlands 
pohtieke belangen, wel tot een verdrag kunt 
komen dat tegehjk ambitieus is op khmaatge- 
bied en dat met meteen ondermijnd wordt door 
landen wegens stnjdigheid met zwaarwegender 
kortetermijnbelangen

Een mogehjkheid voor het verbreden van de 
klimaatonderhandelmgen is het exphciet meene
men van de hierboven onderscheiden vier dnjf- 
veren voor nationale onderhandehngsposities 
Tot op zekere hoogte gebeurt dat al De dnjfveer 
'ontwikkelmg' komt op verschillende mameren 
terug m de huidige onderhandelmgen het Clean 
Development Mechanism, het adaptatiefonds en 
de discussie over overdracht van technologieen 
van Industrie- naar ontwikkelmgslanden zijn 
er uitwerkmgen van Maar of er daarmee recht 
wordt gedaan aan deze dnjfveer is twijfelachtig 
Terwijl landen afs China en India aangeven dat 
economische ontwikkelmg de allerhoogste pno- 
nteit voor hen heeft, worden emissiereductiepro- 
jecten in ontwikkelmgslanden m de eerste plaats 
geformuleerd op basis van hun mate van emis
siereductie, en pas m de tweede plaats op basis 
van 'co-benefits' op het gebied van ontwikkelmg 
Zou dat met andersom moeten zijn, gegeven de 
pnonteitsvolgorde die ontwikkelmgslanden zelf 
in hun beleidsdoelen aangeven7 Dan zouden 
bijvoorbeeld de Millenium Development Goals 
van de Veremgde Naties leidend worden bij het 
formuleren van khmaatprojecten

Rekenmg houden met de dnjfveren voor- 
zienmgszekerheid en vraagzekerheid zou de 
klimaatonderhandelmgen helemaal op zijn kop 
zetten Maar als je bedenkt dat de komende 
twee decenma waarschijnhjk nog zo'n 80 pro
cent van onze energie uit fossiele bronnen bhjft 
komen, dan zou het vooral een bhjk van reahsme 
zijn als de belangen achter deze energiebronnen 
ook worden uitonderhandeld Dat zou vorm kun
nen knjgen door samenwerkmg tussen landen 
die fossiele energie exporteren en importeren, 
die m onderhng overleg deze markten bij zouden 
moeten sturen m een duurzamere nchtmg op de 
lange termijn, zonder de kortetermijnbelangen 
van de exporteurs en importeurs daarbij te ver- 
onachtzamen

leder voorstel in deze nchtmg zou tot voor 
kort ondenkbaar geweest zijn De huidige fman- 
ciele crisis heeft echter laten zien dat overheden 
nu wel bereid zijn om te mtervemeren m mark- 
ten als zij dat nodig achten om een wereldwijde 
crisis te voorkomen En feitehjk oefenen over

heden op dit moment al een grote mvloed uit 
m deze zogenaamde 'vnje' markten, al dan met 
via hun staatsbednjven De Russische druk op 
Shell bij het Sachahn-project en de toenemende 
mvloed van China m Afnka zijn maar twee voor- 
beelden Samenwerkmg tussen fossiele energie 
exporteurs en importeurs is er ook al, zij het 
beperkt Er wordt al geruime tijd toenadenng 
gezocht door de International Energy Agency, 
als koepel van de belangnjkste importerende 
landen, de OPEC als spreekbuis van de ohe- 
exporteurs en het International Energy Forum als 
koepel waar energiemmisters van over de hele 
wereld samenkomen En een multilateraal instru
ment om fossiele-energiemarkten te bemvloeden 
is eveneens met meuw de OPEC-exportquota 
bestaan al smds de jaren zeventig

Nieuw zou wel zijn dat exporteurs en impor
teurs gezamenhjk mvloed uitoefenen op de 
markt, zeker wanneer dat vanuit het oogpunt 
van duurzaamheid zou gebeuren Kern van deze 
'deal' zou dan een zekere mate van vraagzeker
heid voor exporteurs op de middellange termijn 
kunnen zijn, m ruil voor een gecontroleerde 
uitfasermg van fossiele energiebronnen op de 
lange termijn Hoewel er tot dusver nog geen 
teken van is dat dit idee ook werkehjkheid wordt, 
zijn er in de afgelopen jaren al verschillende 
oproepen gedaan tot een grotere samenwerkmg 
tussen exporteurs en importeurs van fossiele 
energie door gezaghebbende partijen als presi
dent Zoellick van de Wereldbank, de Russische 
premier Poetm en exporterende en importerende 
landen die deelnamen aan de in 2008 gehouden 
energieconferentie m Jeddah

Duidelijk is dat de klimaatonderhandelmgen 
nu al heel mgewikkeld zijn De onderhandelm
gen verbreden op zo'n mamer dat ze ook andere 
belangen omvatten zal het aantal borden waarop 
tegehjk geschaakt moet worden nog groter 
maken Welhcht zal de complexiteit dan het 
bevattmgsvermogen van de onderhandelaars te 
boven gaan Dat bhjft een helder argument tegen 
zo'n uitbreidmg Aan de andere kant de huidige 
strategic om potentieel conflicterende belangen 
onder het tapijt te schuiven en aan te nemen dat 
de angst voor khmaatverandermg op zich voor 
landen een voldoende reden zal zijn om ambi
tieuze afspraken te maken, heeft nog met laten 
zien dat ze werkt In tegendeel vooralsnog hjkt 
het er sterk op dat het resultaat van Kopenhagen 
flmk zal achterblijven bij de aanbevelmgen van 
de IPCC Mocht het debacle waar de onderhan
delmgen op af lijken te stevenen mderdaad wer- 
kelijkheid worden, dan zou het mtegreren van 
onderhggende belangen in de onderhandelmgen 
wel eens de juiste weg kunnen bhjken te zijn 
met naar Kopenhagen toe, maar wel er vandaan
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Van de oude Marx hebben we
geleerd dat de onderbouw de bovenbouw 
bepaalt. Voor wie na 1980 is geboren leg ik 
het uit; onze maatschappelijk, culturele en 
politieke orde wordt door de productiever- 
houdingen bepaald. Welnu, deAmerikaanse 
economisch geograaf Florida lijkt op een 
marxist. Zijn stalling dat met de opkomst 
van de creatieve economie de productiever- 
houdingen in deWesterse wereld wezenlijk 
zijn veranderd en daarmee onze samenie- 
ving en onze steden, zou namelijk als het 
bewijs voor een dergelijke stalling kunnen 
worden opgevat. Maar voordat ik, als 
rechtgeaarde stedeling, u wil vragen om 
samen met mij op de bank te gaan staan 
voor Richard Florida en Karl Marx, wil ik het 
met u hebben over een andere oerkracht. Ik 
wil het met u hebben overdemografie. Over 
krimp en groei.

De wereldbevolking is hard op weg te 
groeien van zes naar maar liefst negen 
rniljard mensen in 2050. Die mensen, op 
zoek naar werk, naar vooruitgang, trekken 
bovendien steeds meet samen in steden 
van een dikwijls historisch ongekend for- 
maat. De Europese bevolking staat echter 
aan de vooravond van een even historische 
demografische krimp. Het is een wonderlijke 
situatie; terwijl Afrika, Azie en Zuid-Amerika 
harder groeien dan ooit en Noord-Amerika 
het ene surplus na het andere verwelkomt, 
is er het fort Europa waarvan het inwonertal 
stug daalt.

Demografische krimp zal gevolgen heb
ben voor onze economie. Japan laat het 
nu al zien. Dat land - nu nog de tweede 
economische macht in de wereld - krimpt 
al zeker een decennium. Ondertussen boet 
het in aan economische kracht. Sommigen 
wijten het slechte presteren van de Japanse 
economie aan verstarring van het politieke 
establishment, maar de basis is volgens mij 
gewoon vergrijzing. Een ander voorbeeld, 
dichter bij huis, is Italie. Men is geneigd om 
00k hier de tegenvallende economische 
prestaties te wijten aan de Italiaanse poli- 
tiek, maar het is de vergrijzende en krim- 
pende Italiaanse bevolking die de economi
sche groeicijfers lijkt tetemperen. Dat die 
vergrijzende bevolking een andere politieke 
voorkeuraan de dag legtdan eenjonge, 
expansieve bevolking zou hebben gedaan, 
lijkt mij 00k in dit voorbeeld evident.
Anders dan de Verenigde Staten hebben wij 
een hek om Europa gezet. Niemand lijkt nog 
welkom. Daarmee zet Europa zichzelf op 
achterstand. Jong talent, dynamiek, onder- 
nemingszin, het wordtallemaal minderals
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voor de stad
Van de oude Marx hebbenwe
geleerd dat de onderbouw de bovenbouw 
bepaalt Voorwie naigSo is geboren leg ik 
het uit onze maatschappelijk, culturele en 
pohtieke orde wordt door de productiever- 
houdingen bepaald Welnu, deAmenkaanse 
economisch geograaf Florida lykt op een 
marxist Zijn stellmg dat met de opkomst 
van de creatieve economie de productiever- 
houdingen in deWesterse wereld wezenlijk 
zijn veranderd en daarmee onze samenle- 
vmg en onze steden, zou namehjk als het 
bewijs voor een dergehjke stellmg kunnen 
worden opgevat Maarvoordat ik, als 
rechtgeaarde stedelmg, u wil vragen om 
samen met mij op de bank te gaan staan 
voor Richard Florida en Karl Marx, wil ik het 
met u hebben over een andere oerkracht Ik 
wil het met u hebben over demografie Over 
krimp en groei

De wereldbevolking is hard op weg te 
groeien van zes naar maar liefst negen 
miljard mensen in 2050 Die mensen, op 
zoek naarwerk, naar vooruitgang, trekken 
bovendien steeds meer samen in steden 
van een dikwijls histonsch ongekend for- 
maat De Europese bevolking staat echter 
aan de vooravond van een even histonsche 
demografische krimp Flet is een wonderlijke 
situatie terwijl Afrika, Azie en Zuid-Amerika 
harder groeien dan ooiten Noord-Amenka 
het ene surplus na het andere verwelkomt, 
is er het fort Europa waarvan het inwonertal 
stug daalt

Demografische krimp zal gevolgen heb
ben voor onze economie Japan laathet 
nualzien Dat land - nu nog detweede 
economische macht in de wereld - krimpt 
al zeker een decenmum Ondertussen boet 
het in aan economische kracht Sommigen 
wijten het slechte presteren van de Japanse 
economie aan verstarrmg van het politieke 
establishment, maar de basis is volgens mij 
gewoon vergrijzing Een andervoorbeeld, 
dichter bij huis, is Italie Men is geneigd om 
00k hier de tegenvallende economische 
prestaties te wijten aan de Itahaanse poli
tick, maar het is de vergrijzende en knm- 
pende Italiaanse bevolking die de economi
sche groeicijfers lijkt te temperen Dat die 
vergrijzende bevolking een andere pohtieke 
voorkeuraan de dag legtdan eenjonge, 
expansieve bevolking zou hebben gedaan, 
lijkt mij 00k in dit voorbeeld evident 
Anders dan de Verenigde Staten hebben wij 
een hek om Europa gezet Niemand lijkt nog 
welkom Daarmee zet Europa zichzelf op 
achterstand Jong talent, dynamiek, onder- 
nemingszin, het wordt allemaal minder als

de krimp doorzet en de migratie blijvend 
beperkt wordt En wie toch door de muren 
van het fort weet te breken, is eerderwan- 
hopig dan getalenteerd

Als we preciezer naar Europa kijken, dan 
zien we met alleen demograpsche krimp, 
maar 00k groei Daarbij gaat het minder om 
staten, maarveeleerom steden en stedelijke 
regie’s Er zijn stedelijke regie's die, ondanks 
de nationale krimp, demograpsch blijven 
groeien Voorbeelden van dergehjke snel- 
groeiende steden zijn Londen en Edinburgh 
in Groot-Bnttannie In Duitsland Munchen, 
Keulen, Flamburg en Berlijn In Frankrijk 
Groot-Panjs, Grenoble,Toulouse, Rouen In 
Belgie Antwerpen en Brussel 
Tegelijkertijd blijven hele landsdelen ver- 
sneld krimpen We hebben het dan over 
herschikkingen van de bevolking bmnen 
Europa Met name jongeren kiezen voor de 
dynamische steden

Ditisgeen leukvooruitzicht Flet leidt tot 
grate politieke spanmngen Niet zo zeer 
tussen staten als wel bmnen staten Want 
kan de natiestaat dit accepteren? Kan de 
natiestaat accepteren dat het land 'scheef 
gaat hangen’? In Nederland is er nu al krimp 
in Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen 
en Zuid-Limburg Ook Rotterdam en Dor
drecht krimpen, de afgelopen jaren daalde 
het inwonertal van de Maasstad met hefst 
40000 Datvmdt men daar niet leuk En 
geef toe, het is ook een groot maatschappe- 
hjk probleem Mensen wier pensioen in het 
huis zit, kunnen hun huis niet verkopen En 
ondertussen vertrekken de buren, verslonst 
de buurt en neemt de pensioenvoorzienmg 
- bijvoorbeeld een eigen wonmg - m waarde 
sterk af Jonge ouders worden er mee gecon- 
fronteerd datde school van hun kmderen 
wat betreft omvang beneden de mmimale 
normenzakten moetsluiten Zemoeten 
voortaan hun kmderen vijf of tien kilometer 
verderop naar school brengen Elke ochtend 
weer Dit probleem komt op grate delen van 
Nederland af

De eerste repex van de Nederlandse 
staat om dit op te lessen is herverdelen De 
stilzwijgende pretentie is dat de nationale 
overheid met een gewiekst beleid de bevol- 
kmg gehjkmatig over het land gespreid kan 
houden ’Den Flaag’ heeft dat m dejaren 
zestig en zeventig ook gedaan Delen van 
de PTT zijn toen verhuisd naar Groningen en 
Leeuwarden en de Belastmgdienst gmg naar 
Kerkrade Flet heeft niet gewerkt

Een andere reactie is die van tomeloze 
daadkracht van lokale bestuurders m de

knmpgebieden Juist bij krimp worden er 
grate gebiedsontwikkelmgen gestart, eve- 
nementen georganiseerd, citymarketmg 
van stal gehaald en erwordtveelal riskant 
gemvesteerd De stad of streek moet dan ’op 
de kaart worden gezet’ voor Randstedelm- 
gen En dat allemaal om de bevolking vast 
te houden, dan wel om nieuwe mensen te 
verlokken zich te vestigen m de eigen stad of 
streek

Zolang we in Nederland geen staats- 
agentschap hebben die woonvergunningen 
uitreikt aan haar bewoners en die dat ook 
efpcient en rechtvaardig kan doen, omdat 
het agentschap de gehele woningvoor- 
raad in het land m beheer heeft, zolang 
dit ideaal geen werkehjkheid is geworden 
(ik zie nu gemakshalve even af van kleme 
probleempjes die dit in termen van bureau- 
cratie, uitzondenngclausules, wachtlijsten 
en mtegnteitsvraagstukken oplevert), zijn 
verstedelijkingspatronen de optelsom van 
miljoenen keuzes van autonome mdividuen 
en beslissingen van vele lokale overheden

De trek naar de metropool is onmiskenbaar 
Ik heb al veel over economische stagnatie en 
demograpsche krimp gezegd Maar er is ook 
economische dynamiek en demograpsche 
groei En die is dus ruimtelijkspecipek Want 
met elke stad zal groeien

De toekomst van onze economie zal ken- 
msmtensieverzijn Niet alleen m de IT, maar 
ook m de logistiek en in de landbouw Met 
de opkomst van de creatieve sector zullen 
we steeds meer aangewezen zijn op onze 
ongmahteit en talent Met de steeds maar 
voortgaande trend om alles wat gestan- 
daardiseerd kan worden te verplaatsen naar 
landen waarde lonen lager zijn, zullen we 
het steeds meer van dedienstverlenmg en 
toensme moeten hebben om mensen met 
minder opleidmg een toekomst te kunnen 
bieden Als wij duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan en ons aandeel willen 
leveren in het oplossen van het khmaat- 
vraagstuk, dan moet mnovatie alle ruimte 
knjgen Deze sectoren van de economie 
(kennis, creatieve Industrie, mnovatie, 
dienstverlenmg, toensme) zijn nauw met de 
stad verbonden De grate stad is de natuur- 
hjke biotoop voor deze activiteiten, voor de 
mensen die werkzaam zijn in deze sectoren

Als wij economisch sterk willen blijven 
en de omslag naar duurzaamheid blijvend 
willen maken, dan moeten we de grate stad 
ook klaarmaken voor de toekomst Dat 
vraagt om pmke mvesteringen Leidende 
begnppen hierm zijn compactheid, metro-
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poolvormmg (en ikzeg dat zondergroot- 
heidswaan, want ik heb er goede economi- 
sche en ecologische redenen voor, waarover 
later), een schaalsprong in het openbaar 
vervoer, kwaliteitvan deopenbare ruimte, 
groen tot diep in de stad De compactheid 
is nodig om levendige buurten te knjgen, 
metropoolvorming is nodig om draagvlak 
voor hoogwaardige voorzieningen en diver- 
siteit in het voorzieningenaanbod te knjgen, 
een schaalsprong in het openbaar vervoer 
is nodig om de genoemde compactheid 
mogelijkte maken, maarookom de lucht 
tezuiveren, de kwaliteitvan deopenbare 
ruimte verdient aandacht om de groeiende 
mensenstromen op aangename wijze door 
de stad te leiden, en groen tot diep m de stad 
is nodig om mensen een tegenwicht tegen 
de drukte van het stadsleven te geven

Dit alles brengt mi} bij het centrale dilemma 
Er is een evidente noodzaak om te inves- 
teren in de krimpgebieden Maar diezelfde 
noodzaak bestaat ook als het gaat om de 
(opnieuw) groeiende steden Investeren in 
de laatste is belangnjk Die mvestermgen 
zijn alleen al nodig om de schoorsteen te 
laten token Maar ook moet worden mge- 
speeld op de wens van steeds meer (j'onge) 
mensen om m een beperkt aantal dynami- 
sche centra te wonen en te werken Als er 
schaarste aan njksmiddelen is - en daar 
lijkt het de komende tijd zeker op -, dan is 
er sprake van een zeer sterke concurrentie 
van beleidsdoelstellmgen Nu is die er altijd, 
maar wmt deze aan scherpte omdat de poh- 
tieke tegenstellmgen steeds meer samen- 
vallen met ruimtelijke grenzen Dit wil ik 
graag toelichten

Ruimtelijke uitsortenng van mensen 
naar mkomen en levensfase is een betrek- 
kelijk recent fenomeen Het vindt zijn oor- 
sprong in de jaren zeventig van de vorige 
eeuw Amerikaans onderzoek laat zien dat 
dit proces de laatste jaren een steeds gro- 
tere reikwijdte knjgt Leefstijl, persoonlijke 
smaakvoorkeur en daarmee ook pohtieke 
voorkeur worden steeds dommantere eigen- 
schappen op basis waarvan mensen elkaar 
opzoeken dan wel afstoten De grote dnj- 
vende kracht hierachter is welvaartsgroei 
Naarmate mensen welvarender worden en 
armoede en gebrek (defimtief) achter zich 
laten, neemt hun keuzevnjheid toe en ook 
de behoefte om de omgevmg in te richten 
naar persoonlijke smaakvoorkeur Een blik 
op de sociologische kaart van de Veremgde 
Staten leert ons wat dat betreft het vol- 
gende overde politieke kant InAmenka

zijn steeds meer'democratische' dan wel 
uitgesproken 'republikemse' steden Ook de 
staten sorteren steeds extremer naar poli
tieke kleur uit Dat is met alleen het gevolg 
van distnctenstelsel of het'Bush-effect', het 
zit dieper Mensen - zeker Amenkanen - zijn 
mobiel, ze verhuizen regelmatig De optel- 
som van al die verhuizmgen over een perio- 
de van twintig, dertig jaar blijkt te leiden tot 
lets volkomen meuws een compleet meuw 
politiek landschap De uitsortenng verklaart 
ook waarom Democraten en Republikemen 
steeds meer als twee doofstommen tegen- 
overelkaarstaan Hun standpunten worden 
extremer Dit gaat als voIgt Wie in zijn direc- 
te omgevmg steeds maar weer hetzelfde 
politieke geluid hoort, voelt zich in zijn 
voorkeuren bevestigd Erger, die voorkeuren 
hebben in zo'n situatie de neigmg extremer 
te worden En dit legt weer de basis voor 
groeiend onbegrip voorafwijkende politieke 
menmgen 'Hoe kan het nu dat mijn memng 
niet wordt gehoord terwijl mijn hele omge- 
vmg het met mij eens is"

In de VS kleuren de Dost- en Westkust 
'democratisch', terwijl het midden steeds 
'repubhkeinser' wordt Ook in Europa en 
zeker in Nederland voltrekt zich een schei- 
ding dergeesten Ditislogisch Ook hier zijn 
de inkomens - gemiddeld genomen - de 
laatste dertig jaar enorm gegroeid Net als 
in de VS hebben ook wij veertig jaar onge- 
remde suburbanisatie achter de rug Na 
Vmex lijkt het einde van die suburbanisatie 
nog allermmst in zicht Ondertussen hebben 
we wel een snelweglandschap in de drassige 
polder gelegd en verhuizen we steeds vaker 
omdat we allemaal een 'wooncarnere' willen 
maken nu gemiddeld eens in de zevenjaar 
We lopen de kans dat na de politieke verzui- 
Img en de polansatie tussen links en rechts 
de politieke strijd in Nederland een regionale 
wordt Vroegerbestond dieookwel Toen 
ging het om het roomse zuiden versus het 
protestantse noorden En tijdens de pola- 
risatie liep er ergens een scheidslijn tussen 
de stad en het platteland Maar nu verhardt 
de strijd zich Het wordt een strijd tussen 
groei- en krimpgebieden - een strijd ook tus
sen een 'open' en een 'gesloten' samenleving 
Het wordt, letterlijk, een politiek'landje-pik'

Als we deze politieke dimensie, de ontwik- 
kelmg waarbij politieke scheidslijnen steeds 
meergaan samenvallen met ruimtelijke 
grenzen, combmeren met de toenemende 
beleidsconcurrentie tussen knmp en groei- 
regio’s dan wordt het steeds waarschijnlijker 
dat het gevecht om de schaarse middelen

ontaard m'allesof mets' Of we laten de 
knmpregio's verpieteren, of we weigeren te 
investeren om de groei te faciliteren

Ik hoor u al roepen we moeten en/en 
doen Inderdaad, maar dan metopz’n Hol
lands (iedereen een beetje) en daar vaak en 
veel over vergaderen (het bekende polde- 
ren) Het moet gebeuren op een manier die 
past bij een nieuwe Europese werkehjkheid 
de nationale staat boet in wat betreft bete- 
kenis, Europa en de regie's worden belangnj- 
ker

Als het gaat om financiering zou de nati
onale overheid zou zich moeten beperken 
tot twee zaken Infrastructuurdie nationaal 
en internationaal verbindt, bijvoorbeeld de 
HSL-Oost En extra geld voor de knmpregio's 
die door hun hoeven dreigen te zakken, 
zolang dit maar gebruikt wordt voor kwa- 
liteiten met voor het tegen beterwetenin 
vasthouden van mensen

Daarnaast moet het lokale belasting- 
gebied, de mogelijkheden voorgemeenten 
en provinces om zelf belastingsmkomsten 
te generen, aanzienlijk vergroot worden 
Op die manier kan bijvoorbeeld regionaal 
worden afgewogen of men liever in een 
regionale openbaar vervoerslijn investeert 
of in de zoveelste snelweg De investerings- 
opgave zal in de groeiregio's het grootst zijn 
Tegehjkertijd wonen daar ook de mensen die 
de laatste jaren als geen ander geprofiteerd 
hebben van de hermeuwde populanteit van 
de stad Met het afromen van een deel van 
dit profijt, van deze stedelijke private njk- 
dom ten behoeve van investeringen die de 
stad ook m de toekomst economische sterk 
en duurzaam moeten houden, lijkt mij mks 
mis

Hetvergroten van deautonomievan 
regie’s, van onze steden, pastzo op het oog 
met in onze politieke traditie En toch is het 
nodig Want als we niets doen, dan gaat de 
knmp door, maar slaat de groei neer op de 
plekken die we met willen een meuw rondje 
Vinex-wijken En ondertussen missen we 
internationaal de boot omdat onze steden 
te wemig te bieden hebben 
Alleen steden kunnen de wereld reddeni
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ontaard in 'alles of niets' Of we laten de 
knmpregio’s verpieteren, of we weigeren te 
investeren om de groei te fadliteren

Ik hoor u al roepen we moeten en/en 
doen Inderdaad, maardan nietopz'n Hol
lands (iedereen een beetje) en daarvaaken 
veel over vergaderen (het bekende polde- 
ren) Het moet gebeuren op een manier die 
past bij een nieuwe Europese werkelijkheid 
de nationale staat boet in wat betreft bete- 
kems, Europa en de regie's worden belangrij- 
ker

Als het gaat om financiering zou de nati
onale overheid zou zich moeten beperken 
tot twee zaken Infrastructuur die nationaal 
en mternationaal verbindt, bijvoorbeeld de 
HSL-Oost En extra geld voor de knmpregio's 
die door hun hoeven dreigen te zakken, 
zolang dit maargebruikt wordtvoor kwa- 
liteit en met voor hettegen beterweten m 
vasthouden van mensen

Daarnaast moet het lokale belastmg- 
gebied, de mogeiijkheden voorgemeenten 
en provmcies om zelf belastmgsmkomsten 
te generen, aanzienlijk vergroot worden 
Op die manier kan bijvoorbeeld regionaal 
worden afgewogen of men Never in een 
regionale openbaar vervoershjn mvesteert 
of in de zoveelste snelweg De investerings- 
opgave zai in de groeiregio's het grootst zijn 
Tegelijkertijd wonen daar ook de mensen die 
de laatste jaren als geen ander geprofiteerd 
hebben van de hermeuwde populariteit van 
de stad Met het afromen van een deel van 
dit profijt, van deze stedelijke private ryk- 
dom ten behoeve van mvesteringen die de 
stad ook in de toekomst economische sterk 
en duurzaam moeten houden, Njkt mij niks 
mis

Het vergroten van de autonomie van 
regio's, van onze steden, past zo op het oog 
met in onze politieke traditie En toch is het 
nodig Want als we niets doen, dan gaat de 
knmpdoor, maarslaatde groei neeropde 
plekken die we met willen een meuw rondje 
1/inex-wijken En ondertussen missen we 
internationaal de boot omdat onze steden 
te wemig te bieden hebben 
Alleen steden kunnen de wereld redden'

Het is dom toeval. Maar de
hele schepping is toeval Dus waarom 

geen aandacht besteden aan het 
onnozel feit dot Jan Peter Balke- 
nende vaker naar Rusland dan naar 
een ander land verwees tijdens de 
Algemene Beschouwingen dit jaar 
Hij sprak over Rusland zoals Neder- 
landse politic! dat graag doen 
Bezorgd, maar ook bhj Aarzetend 
over 'de mensrechtendemocratieho- 
moseksuelenkwestie’, opgewekt over 
de handel Aan de hand van de sleetse 
koopman-dommee pitch maken ze 
plannen om zaken te doen, in de ver- 
wachtmg dat dit ook democratische 
vooruitgang oplevert Want meer eco
nomische samenwerkmg zorgt voor 
meer ontwikkehng, en dat betekent 
weer meer schohng, welvaart en ver- 
stedehjkmg Dan voIgt noodzakehjk 
meer openheid door bestuurders en 
meer overleg met burgers Want slim- 
mere mensen die meer te besteden 
hebben en dichter op elkaar wonen, 
die kun je makkehjker besturen door 
met ze te praten dan door ze te din- 
geren

tiekandidaten met bizarre motieven van 
de kieshjsten geweerd En onlangs mop- 

perde een Moskouse journalist op men
sen die de Sovjet Ume verheerhjken Nu 
maken jonge nationahsten hem onge- 
hmderd het leven zuur Ze posten voor 

zijn huis, bedreigen hem, zijn vrouw en 
kmderen met de dood Want de Sovjet 
Ume plagen is Rusland ptagen en dat is 

landverraad Er sneuvelden ook dit jaar 
weer onderzoekers die zich op de Kau- 
kasus over de mensenrechten bogen 

Zander gevolgen Wei orgamseerde pre
mier Poet/n dat hij weer president kan 
worden - wanneer hij en zijn entourage 
Medvedev beu zijn Het land is zeker 
met hberaler geworden, alle goede hoop 
en economische samenwerkmg ten spijt 

En er is geen concreet uitzicht op ver- 
betermg

met verwijten van paternahsme, cultu- 
rahsme en algemene ongemformeerd- 

heid 'Russen doen de dmgen op hun 
manier’ Er bestaat een onbedoeld pact 
tussen bestuurders die geen afstand wil- 
len doen van hun macht, gewone Rus- 

sen die zich door het Westen als kleme 
kmderen behandeld voelen en Westerse 
ondernemers die met te veel hmderms- 

sen tegen willen komen bij het geld ver- 
dienen

Zo werkte het in Nederland, m Ame- 
nka, m Duitsland, m Spanje, m India 
Maar werkt het altijd? Rusland kreeg 
ongeveer een jaar geleden een nieuwe 
president, Dimitri Medvedev Die zou 
hberaler zijn dan zijn voorganger Vla
dimir Poetm Maar tijdens recente 
lokale verkiezmgen werden opposi-

De elite hoeft met te onderhandelen 
met de bevolkmg, hoe slim en ontwik- 
keld die ook is Met eigen woonwijken, 
controle over de media en mvloed op al 
het geld dat het land mkomt hoeven de 
bestuurders zich wemig gelegen te laten 
hggen aan de rest van het land Tegelij
kertijd kun je stellen dat het hier best 
redelijk gaat, gegeven de geschiede- 
ms Veel Russen, pleitbezorgers van het 
regime of met, vmden dat ook oprecht 
Hollandse ondernemers zijn het natuur- 
hjk met hen eens Ze reageren chagnj- 
mg wanneer woorden als democratie 
en mensenrechten vallen Teveel domi- 

nee m het koopmansverhaal doen ze af

En mogehjk kun je op korte termijn 
geen democratie vestigen in een land 
van deze omvang en met deze achter- 

grond Het is al heel wat wanneer men
sen met dood gaan van de hanger en 
kunstenaars en schnjvers hun gang kun

nen gaan - mils op afstand van kerk en 
pohtiek Misschien moet het hele idee 
‘democratie’ een tijdje m de ijskast Een 
rechtsstaat, dat zou al heel wat zijn

Wat nu als een Nederlandse premier 
zou zeggen 'Dima (Een Rus wordt, 
mils onder gehjken, graag met een ver- 
klemwoordje aangesproken), Dima, ik 
zeg, dan doe je toch geen verkiezmgen 
Maar zorg nou dat je een degehjke dic- 
tatuur bent Je weet wel, met orde en 
veihgheid Dan zeuren wij met meer 
over democratie Dus met alleen een 
beetje de ohebronnen plunderen Maar 
Echt Gezag mvoeren, met alle boeven 
achter trahes Dan kan de hele bevol
kmg rustig zijn gang gaan, ook de paar 

journahsten en lastpakken die wat te 
klagen hebben' Het is onmogehjk, want 
snel zou bhjken dat de boeven soms ook 
deel van het gezag zijn Maar het zou 
wel een heldere boodschap zijn, met zo 
dubbelzmmg als het verhaal over men
senrechten en democratie Als julhe een 
eigen aanpak hebben, gegrondvest m 

je landsaard en cultuur en wat met al, 
pnma Maar doe dat dan goed



De socioloog Michael Mann 

was deze zomer op tournee 
door Europa, Na zijn bejubelde 
boek The dark side of demo
cracy (2005) moet hi] overal 
uitleg geven over zijn bevinding 
dat democratisering gevaarhjk 

is: het kan leiden tot etnische 

zuiveringen en genocide. Een 

interview.

JELLE VAN DER MEER journalist

MONIQUE KREMER medewerker Vv'RR

SotTIS is wetenschappehjk onderzoek met 
zo moedijk Michael Mann telde het aantal 
oorlogen en kwam tot opvallende bevindm- 
gen Bijvoorbeeld dat oorlog tot zeer recent 
de normale conditie was voor de Europese 
landen, mclusief Nederland Terwijl de hui- 
dige generaties Europeanen het werelddeel 
graag voorstellen als het vredelievende voor- 
beeld voor de rest van de wereld, is dit con
tinent van oudsher eigenlijk heel oorlogs- 
zuchtig Mann "TusseniS;! en 1914 vochten 
de Britten, Fransen en Hollanders mmstens 
honderd oorlogen in hun kolomen uit, waar- 
bij gewelddadigheden als oorlog tellen wan- 
neer er mmstens duizend doden vallen Dat 
is tweeenhalve oorlog per jaar Tussen 1816 
en 1950 zijn de Europeanen verantwoordehjk 
voor tachtig procent van alle oorlogen in de 
wereld Over de penode daarvoor zijn de 
statistieken gebrekkig, maar het is vnj zeker 
dat Europa deze gewelddadige koppositie 
een millennium lang heeft bekleed ”

Dat is met omdat oorlogvoeren de 
Europeanen in het bloed zit, maar omdat 
de omstandigheden er naar waren Lange 
tijd kende Europa een paar grate impena 
met daar omheen vele klemtjes waarover 
voortdurend stnjd was Toen die langzaam 
mgelijfd waren, nchtte de aandacht zich op 
verovermgen buiten het continent Mann 

“Al deze oorlogen werden gevoerd uit ratio- 
nele overwegmgen ze waren winstgevend 
Rond 1900 zijn er nog slechts grate impena 
en is er geen wmst meer te behalen Het 
oorlogsmechamsme emdigt dan m de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog - irrationele bot- 
singen tussen grate njken, die enkel om de 
status gaan Na de Eerste Wereldoorlog wil- 
len Franknjk en Engeland al af van het oor-



°g- pagina’s, deel drie is op l<omst) 
over macht en het ontstaan 

chael ■ van natiestaten; In zijn laatste 
* boek The dark side of democracy
an zoekt hij aan de^hand van con-
an Crete cases een verklaring voor
3- genocide en etnische zuiverin-
aaar gen. Moorddadig geweld, aldus
;rote Mann, dreigt als in het ideaal 

In van‘bestuur door het volk’de 
;rent ‘demos’ (Grieks voor volk) wordt 
lij verward met de ‘ethnos’ (de
ten etnische groep). Toen Mann
Is deze zomer in Amsterdam was,
jnum kwam hij net uit Griekenland, 
sour- waar dit boek veel aandacht 
40 b heeft gekregen.

Michael Mann
Democmtssenng vergmot de kans op geweld

De socioloog Michael Mann 

was deze zomer op tournee 

door Europa. Na zijn bejubelde 

boek The dark side of demo
cracy (2005) moet hij overal 
uitleg geven over zijn bevinding 
dat democratisering gevaarlijk 

is: het kan leiden tot etnische 

zuiveringen en genocide. Een 

interview.

JELLE VAN DER MEERjournalist
MONIQUE KREMER medewerker WRR

Soms is wetenschappelijk onderzoek met 
zo moeilijk Michael Mann telde het aantal 
oorlogen en kwam tot opvallende bevmdm- 
gen Bijvoorbeeld dat oorlog tot zeer recent 
de normale conditie was voor de Europese 
landen, mclusief Nederland Terwijl de hui- 
dige generaties Europeanen het werelddeel 
graag voorstellen als het vredelievende voor- 
beeld voor de rest van de wereld, is dit con
tinent van oudsher eigenhjk heel oorlogs- 
zuchtig Mann "Tussen 1871 en 1914 vochten 
de Britten, Fransen en Hollanders mmstens 
honderd oorlogen in hun kolomen uit, waar- 
bij gewelddadigheden als oorlog tellen wan- 
neer er mmstens duizend doden vallen Dat 
is tweeenhalve oorlog per jaar Tussen 1816 
en 1950 zijn de Europeanen verantwoordehjk 
voor tachtig procent van alle oorlogen in de 
wereld Over de penode daarvoor zijn de 
statistieken gebrekkig, maar het is vnj zeker 
dat Europa deze gewelddadige koppositie 
een millennium lang heeft bekleed ”

Dat is met omdat oorlogvoeren de 
Europeanen in het bloed zit, maar omdat 
de omstandigheden er naar waren Lange 
tijd kende Europa een paargrote imperia 
met daar omheen vele kleintjes waarover 
voortdurend stnjd was Toen die langzaam 
mgelijfd waren, nchtte de aandacht zich op 
verovermgen buiten het continent Mann 

“Al deze oorlogen werden gevoerd uit ratio- 
nele overwegmgen ze waren wmstgevend 
Rond 1900 zijn er nog slechts grote imperia 
en is er geen wmst meer te behalen Het 
oorlogsmechamsme emdigt dan in de Eerste 
en Tweede Wereldoorlog - irrationele bot- 
smgen tussen grote njken, die enkel om de 
status gaan Na de Eerste Wereldoorlog wil- 
len Franknjk en Engeland al af van het oor

logvoeren en na de Tweede Wereldoorlog 
Duitsland 00k Europa komt dus van Mars 
en gaat in 1945 op vakantie naar Venus ”

Vakantie, dus tijdehjk?
“Met de institutes van de Europese Ume 
zijn de omstandigheden fundamenteel ver- 
anderd en ik verwacht geen terugkeer naar 
militansme in Europa De emge uitzondermg 
is de mogelijkheid dat Rusland zich meer 
militair gaat presenteren, zodat 00k Europa 
meer stappen zou moeten zetten naar een 
collectieve defensie die nu nog helemaal 
ontbreekt Ik acht dat onwaarschijnlijk 
Er zijn de bloedige hermnenngen aan de 
wereldoorlogen en door de komst van 
nucleaire wapens is het onaantrekkelijk om 
een oorlog op het hoogste niveau te voeren 
Ervan uitgaand dat mensen toch emge vorm 
van rationahteit bezitten, zullen ze proberen 
grote oorlogen te vermijden ”
Sommige Europeanen willen dat Europa 
een echte macht wordt Op dit moment 
is het wel een grote economie, maar geen 
geopolitieke macht Mann vmdt, zo zegt hij 
met een bescheiden glimlach, dat Europa 
met die weg op moet “Een sterke econo
mie is voldoende als basis voor liberale en 
tolerante samenlevmgen Europa heeft de 
)uiste keus gemaakt door met haar politieke 
macht te vergroten Dat is de tnomf van 
Margaret Thatcher die geen federaal Europa 
wilde omdat ze de soevereimteit van Groot- 
Bnttanme met beperkt wilde zien Haar stra
tegic om dat te voorkomen was de EU uit 
te breiden met meer en meer landen zodat 
overeenstemmmg en verdiepmg steeds lasti- 
ger zou worden En dat is gebeurd ”
“Smds de Tweede Wereldoorlog hebben 
de Veremgde Staten de militanstische tra- 
ditie van Europa overgenomen Amenka 
is verantwoordehjk voor 48 procent van 
de wereldwijde mihtaire uitgaven En dat 
cijfer is nog steeds stijgende, 00k onder 
Obama Onthuld is dat minister Rumsfeld 
van Defensie na 9/11 het plan had liggen 
om na Afghanistan achtereenvolgens zeven 
landen bmnen te vallen Irak, Syne, Libie, 
Jemen, Somalie, Soedan en Iran De groot- 
ste landen als laatste, vanuit het idee dat 
als de eerste mvallen succesvol zouden zijn 
Soedan en Iran wel concessies zouden doen 
Een massieve pogmgtot impenalisme in het 
Midden-Oosten, maar het plan struikelde 
al over de eerste twee hordes Ondanks dit 
falen, stappen de VS met uit hun militansti- 
sche rol De leidende klasse vmdt nog altijd 
dat de VS verantwoordehjkheid draagt voor 
de wereldorde Ze geloven dat zonder de

Amenkaanse legers de wereld grotere wan- 
orde zou kennen ” Mann noemt het idee dat 
mihtaire grootmachten voor orde moeten 
zorgen “de grootste teleurstelhng van de 
moderne geschiedems” Het tegendeel is 
waar “Ze hebben alleen maar massamoord 
gebracht ”

Het klassieke oorlogvoeren, waarbij de ene 
stoat de andere binnenvalt, is wereldwijd sterk 
afgenomen Heeft dat lets te maken met verval 
van de natiestaat7
Mann schudt het hoofd "De traditionele 
ruggengraat van de natiestaat was oorlog
voeren, in de meeste landen is dat verdwe- 
nen In plaats van oorlog tussen staten zie je 
nu oorlogen bmnen staten Die burgeroor- 
logen gaan m essentie over het ideaal van 
de natiestaat en het probleem dat ideaal te 
realiseren Alle landen m de wereld willen 
natiestaten worden Veel regimes claimen 
dat ze het zijn, maar hebben geen effectieve 
controle over hun temtorium Veel landen 
kennen conflicten over wiens staat het is, 
over de mvullmg van ‘de natie’ ”

In uw veel besproken boek The dark side of 
democracy (2005) laat u aan de hand van vele 
voorbeelden, waaronder Joegoslavie en Rwanda, 
zien dat natievormmg en democratisenngs- 
processen kunnen leiden tot etnische zuivenng 
en genocide Zijn er manieren om zo'n geweld
dadige fase in het proces van natievormmg te 
vermijden ofte verkorten?

"De Europese natiestaten waren m het ver- 
leden etmsch en cultureel 00k veel diverser 
en zijn m essentie gezuiverd, maar op een 
vreedzame mamer Een taal verphcht m 
het hele land Zo werden ze een natie Bij 
het uitbreken van geweld spelen meerdere 
factoren een rol In mijn boek laat ik zien 
hoe te voorspellen is waar problemen zul
len ontstaan Ik pleit voor een ‘early warning 
system’ waarmee je aan de hand van de 
kenms over een land signaleert dat er grote 
nsico’s zijn Zo kon je al langer zien aanko- 
men dat Soedan een enorme conflicthaard 
zou worden Met die kenms had je Interna
tionale actie kunnen ondernemen, economi- 
sche hulp en misschien aanmoedigmg van 
een consensussysteem zoals m Zwitserland, 
waar groepen m plaats van elkaar te bevech- 
ten, apart leven en toch samen het land 
besturen Maar mterventie is lastig Je kan 
met van buiten zomaar een systeem uit het 
ene land opleggen aan het andere Essentieel 
is dat de twistende etnische groepen een 
gedeelde verantwoordehjkheid knjgen m 
de macht, zeker m landen waar de overheid



Michael Mann:

controle heeft over de economische bron- 
nen, zodat voorkomen wordt dat een groep 
domineert over de njkdom ”

Machtsdelmg is belangnjker dan democrati- 
senng, benadrukt Mann "Democratisermg 
vergroot de kans op gewelddadige etmsche 
zuivenngen Ten eerste omdat democratie 
gemakkehjk gebruikt kan worden voor bet 
idee dat de staat de expressie moet zijn van 
de ziel van een specifieke etmsche groep 
Ten tweede bestaat het gevaar dat bij de 
mtroductie van verkiezmgen de dommantie 
van de meerderheidsgroep wordt bevestigd 
of bewerkstelligd Er is mets mis met demo- 
cratisermg als je waakt voor onaangename 
effecten, als je je bewust bent van de proble- 
men die het met zich mee kan brengen De 
Amenkanen waren dat met toen ze begon- 
nen in Afghanistan en Irak Gaandeweg 
is dat tot hen doorgedrongen, ovengens 
zonder dat dat heeft geleid tot wijs hande- 
len Ze gaven in Irak wapens aan de sjntische 
warlords om achter de soenmtische ter- 
ronsten aan te gaan en dat is met echt het 
beste recept voor een vreedzame toekomst 
Het is belangnjk om macht te delen Dat 
geldt ook voor Afghanistan, waar door de 
Amenkaanse inmengmg grote groepen bui- 
ten het systeem zijn komen te staan Karzai 
zou er goed aan doen om compromissen te 
sluiten
We moeten met te snel willen Het heeft de 
westerse landen een hele lange tijd gekost 
om democratie te ontwikkelen In landen 
waar het gevaar van etmsche of rellgieuze 
conflicten bestaat, zou ik een Tito-achtige 
dictator met erg vmden als die een balans 
tussen groepen zou garanderen Liever dat, 
dan per se een meerpartijensysteem, het 
hangt van de situatie af Het gaat om een 
pragmatische afwegmg ”

Is China een goed voorbeeld van een land dat 
zich ontwikkelt terwijl gaandeweg de macht 
steeds meer gedeeld wordt?
“Ik zou willen dat de hervormmgen in China 
sneller gmgen Maar als je kijkt naar Rusland, 
waar een radicale transformatie van staats- 
socialisme naar kapitalisme gecombmeerd 
werd met de mtroductie van democratie, 
dan zie je dat dat met heel succesvol is verlo- 
pen Rusland begmt nu pas een beetje bij te 
komen van die penode Poetm heeft macht 
terugveroverd op de orthodoxe kapitahsten 
en oliebaronnen DeVS denkteranders 
over, maar het zou goed kunnen dat Poetm 
de juiste strategic heeft gekozen In het 
geval van China is het duidelijk dat de keuze

voor radicale economische hervormmgen, 
gecombmeerd met behoud van de politieke 
controle aan de top, gezorgd heeft voor een 
enorme economische ontwikkelmg Dat is 
de betere mamer om het aan te pakken Het 
zou mooi zijn als de Chinese regermg nu wat 
hervormmgen zou toestaan, maar dat is met 
gemakkehjk Als je macht hebt, geef je die 
met zomaar uit handen ”

Het Westen legt in zijn ontwikkehngsbeleid de 
nadruk op democratisermg Is dat terecht, bij- 
voorbeeld in sub-Sahara Afnka?

“Veel Afnkaanse regermgen hebben met 
het hele land onder controle De hoofdste- 
den hggen vanwege de kolomale penode 
meestal aan de kust, met alleen verbmdm- 
gen naar de economisch mteressante gebie- 
den De rest van het land werd met bestuurd 
en smds de onafhankelijkheid is daar met 
veel aan veranderd Op het moment dat er 
dan toch economische bronnen blijken te 
zitten m die gebieden, is het vnj gemakkehjk 
voor lokale leiders om aan wapens te komen 
en de onafhankelijkheid uit te roepen En 
dan heb je burgeroorlog Die zijn meestal 
economisch gemotiveerd diamanten, kobalt, 
of wat dan ook
Democratie zal Afnka met redden 
Belangnjker is dat de lokale Afnkaanse eco- ' 
nomische elites mzien dat de staat er met 
is om door hen bestolen te worden en dat 
ze ‘ontwikkelaar$’ worden Wij moeten hen 
daarvoor de pnkkels geven en de voorwaar- 
den scheppen
Ik zeg met dat democratie geen goede zaak 
is, m sommige omstandigheden moet je 
alleen heel voorzichtigen pragmatisch zijn 
En je moet met denken dat als je verkiezm- 
gen hebt, je dan democratie hebt Het gaat 
ook over rechten, vnjheid van menmgsuiting 
en van vergadenng Ontwikkelmg is belang- 
njker dan democratie ”

Mann verlegt het gesprek naar de oude 
democratieen, want er zit hem lets dwars 
“Ik ben geschokt hoe zeldzaam het in demo
cratieen is mzake buitenlandse pohtiek de 
bevolkmgte raadplegen, bijvoorbeeld voor- 
dat ze in oorlog gaan Als de regermg zegt 
‘Verwegistan bedreigt ons, de dictator is 
een kwaad’, zal een groot deel van het volk 
haar geloven, althans m het eerste jaar van 
de oorlog Een bedreigmg is zo gemakkehjk 
gecreeerd Dit is echt een groot verschil met 
bmnenlandse pohtiek, omdat de bevolkmg 
daarm sterke belangen heeft en vaak stnj- 
dige belangen, een voorstel voor belastmg- 
verhogmg leidt onmiddellijk tot een groot

debat en uitemdehjk beshst het volk Het 
kenmerk van buitenlandse pohtiek is dat 
de elite beshst Als ze in oorlog wil, kan ze 
vnj snel en gemakkehjk zorgen voor oor- 
logskoorts en dat mtimideert de mogehjke 
oppositie en de media ”

In Europa heeft de komst van islamitische 
migranten in veel landen geleid tot conflicten 
over de invulhng van ‘de natie’ Is daarmee ook 
het gevaar van gewelddadige interne conflicten 
bmnengehaald?

“Het is duidelijk dat de komst van moshms 
emge problemen veroorzaakt, maar dit zijn 
geen fundamentele problemen De moshms 
m Europa claimen geen eigen staat Dat is 
dus met zo bedreigend als de etmsche con
flicten die ik m het boek bespreek Het gaat 
m Europa om immigranten die loyaal zijn 
aan de eigen gemeenschap Dat levert poh- 
tieke strubbelmgen op over eigen onderwijs 
en hoofddoeken, zeker m Franknjk met zijn 
nadruk op burgerschap, maar ik denk dat de 
overheid daarover compromissen zal moe
ten sluiten ”

Bij het afscheid vertelt Mann dat het lang 
geleden was dat hij Nederland bezocht Als 
we hem vragen of hij gemerkt heeft dat het 
politieke khmaat hier mtussen erg is ver
anderd en wel ‘for the worse’, kijkt hij ons 
ghmlachend aan “julhe hebben te weimg 
afstand”, zegt hij, “Nederland is nog altijd 
een erg tolerant en vredehevend land”
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kbat en uitemdelijk beslist bet volk Het 
<enmerk van buitenlandse politick is dat 
Je elite beslist Als ze in oorlog wil, kan ze 
/nj snel en gemakkelijk zorgen voor oor- 
ogskoorts en dat mtimideert de mogehjke 
appositie en de media ”

n Europa heeft de komst van islamitische 
wgranten in veel landen geleid tot conflicten 
wer de invulhng van 'de natie' Is daarmee ook 
het gevaar van gewelddadige interne conflicten 
binnengehaald7
Het is duidehjk dat de komst van moshms 
snige problemen veroorzaakt, maar dit zijn 
jeen fundamentele problemen De moshms 
in Europa claimen geen eigen staat Dat is 
dus met zo bedreigend als de etmsche con- 
flicten die ik in het boek bespreek Het gaat 
in Europa om immigranten die loyaal zijn 
aan de eigen gemeenschap Dat levert poli- 
tieke strubbelmgen op over eigen onderwijs 
en hoofddoeken, zeker in Franknjk met zijn 
nadruk op burgerschap, maar ik denk dat de 
overheid daarover compromissen zal moe- 
ten sluiten ”

Bij het afscheid vertelt Mann dat het lang 
geleden was dat hi] Nederland bezocht Als 
we hem vragen of hij gemerkt heeft dat het 
pohtieke khmaat hier mtussen erg is ver- 
anderd en wel ‘for the worse’, kijkt hij ons 
glimlachend aan "Julhe hebben te weimg 
afstand”, zegt hij, “Nederland is nog altijd 
sen erg tolerant en vredehevend land”
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Doctor wordt spindoctor 
Bart Snels

Bart Snels neemf afscheid
als directeur van het
Wetensdiappelijk Bureau 
GroenLinks. Per 15 oktober
is hij politiek coordinator 
van de fractie in Den-Haag 
en woordvoerder van Femke 
Halsema.
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Alle pohtieke parti|en hebben 
een wetenschappeh|k bureau 
De eenvoudige reden daar- 
voor is dat pohtieke parti|en 
daar een geoormerkte subsidie 
voor kri|gen In de prakti|k gaat 
het om een habbekrats Ook 
bi| de grote pohtieke parti|en 
worden die bureaus bevolkt 
door slechts een hand|evol 
mensen En die werken er vaak 
alleen maar in deelti|d De term 
'wetenschappeh|k' is dan ook 
emgszms misplaatst Op een 
enkel proefschnft na, dat door 
een i|venge medewerker wordt 
geschreven, wordt er nauwe- 
h|ks wetenschap bedreven

Het hoogst haalbare is het 
spelen van een makelaarsrol 
tussen wetenschap en politiek 
Er zi|n heel veel wetenschap- 
pers, vooral in de sociale 
wetenschappen, die zich graag 
met de politiek bemoeien Dat 
doen ze bi| voorkeur door het 
schri|ven van opimerende stuk- 
ken in onze boeken of ti|dschnf- 
ten Ook dan gaat het echter 
met om wetenschap, maar om 
opvattmgen die welhcht onder- 
bouwd kunnen worden met 
wetenschappeh|k onderzoek, 
maar die vooral gebaseerd zi|n 
op pohtieke voorkeuren Dat 
is helemaal met erg, want dat 
levert mteressante pohtieke dis- 
cussies op, zoals u in bi|voor- 
beeld De Helling kunt lezen 
En ach, wordt veel echt weten- 
schappeh|k onderzoek ook met 
gekleurd door pohtieke voor
keuren

Die makelaarsrol, die ik de 
afgelopen vi|f |aar als direc
teur van het Wetenschappeli|k 
Bureau heb gespeeld, is met 
ongekleurd Je gaat immers 
met voor mets werken bi| een 
aan een pohtieke parti] geh- 
eerde club Veel belangri|ker 
is dan dat |e in deze rol een

pohtieke functie kri|gt bmnen 
die club Tenminste als ]e ambi- 
tieus bent en wilt dat het werk 
dat |e doet mvloed heeft op de 
koers van de parti] Je bent dan 
net zoveel politicos als weten- 
schapper, met als voordeel dat 
|e met verkozen hoeft te wor
den door leden of een of ander 
parti|orgaan Je bent onafhan- 
keh|k

In die rol kun |e heihge huis- 
|es aan de kaak stellen en met 
meuwe voorstellen komen Dat 
heeft het bureau de afgelopen 
|aren gedaan op thema's als 
de hervormmg van de verzor- 
gmgsstaat of de effectiviteit van 
ontwikkelmgssamenwerking Je 
kunt de ideologische koers van 
de parti] bemvloeden met bi|- 
voorbeeld het boek Vri|heid als 
ideaal (2005) dat GroenLinks 
als hnks-hberale parti] posi- 
tioneerde Dat kun ]e echter 
alleen met succes doen als |e 
met te hard van stapel loopt en 
een goed gevoel voor pohtieke 
kansen en verhoudmgen hebt

Dat betekent dat |e ook 
als Wetenschappeh|k Bureau 
voortdurend bezig bent met 
beeldvormmg Wat is het 
beeld van GroenLinks^ Wat 
kunnen wi| bi|dragen aan het 
beeld van GroenLinks^ Welk 
beeld is eigenh|k gewenst van 
GroenLinks^ Voortdurend maak 
)e strategische keuzes bi] het 
bepalen van de thema's die 
|e aanpakt en de pohtiekwe- 
tenschappeh|ke h|n die |e wilt 
vasthouden Ik ben tot doctor 
gepromoveerd aan de Umversi- 
teit Utrecht, maar was de afge
lopen |aren vooral een politiek 
strateeg

Daarom is de overstap naar 
mi|n meuwe boon ook metzo 
groot Als woordvoerder van 
Femke Halsema en politiek 
coordinator van de GroenLmks-

fractie denk ik weer dageh]ks 
na over beeldvormmg Ik word 
spindoctor Er zi|n twee belang- 
ri|ke verschillen Het eerste is 
het tempo in de Haagse stolp 
Het gaat allemaal sneller en 
hectischer in Den Haag dan 
in Utrecht, waar het bureau is 
gevestigd Vanuit mi|n meuwe 
werkkamer ki|k ik nu uit op het 
torent|e Een veel belangri|ker 
verschil is dat ik als directeur 
persoonh|k het debat voerde, 
stukken schreef en aanspreek- 
baar was op door mi] geuite 
opvattmgen Nu werk ik m 
de schaduw van de gekozen 
pohtici Daarmee word ik zelf 
onzichtbaar Een spmdoc- 
tor die zelf op de voorgrond 
treedt, loopt zi|n pohtieke baas 
immers damg voor de voeten 
Daarmee is dit stuk|e ook een 
afscheid van de opimepagi- 
na's Totziens

www groenlmks nl
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LSesbeth Noordegraaf-Eelens”

Politiek moet ouderschap r
Kinderen krijg je ook voor 

de samenleving. Maar in 

hoeverre mag de politiek 
zich met opvoeding 

bemoeien? Liesbeth 

Noordegraaf-Eelens 
over haar boek Kinderen 

hoop je in de hemel. Over 
zwangerschap, geboorte, 

kind-zijn en ouder worden.

In Nederland worden kinde
ren door de ooievaar gebracht 
In Vlaanderen worden kinderen 
gekocht Een bedekte mamer om 
tegenover kinderen te kunnen 
spreken over ‘kinderen verwek- 
ken, baren of knjgen' Liesbeth 
Noordegraaf-Eelens (1973) is als 
filosoof en econoom verbonden aan 
de Erasmus School of Economics 
van de Erasmus Umversiteit 
Rotterdam en zelf moeder van vier 
kinderen Ze schreef een boek over 
de beelden en opvattmgen die 
heersen over bet kinderen knjgen 
en bet kind-zijn Tegenwoordig 
leeft m de politiek en in de samen- 
levmg bet idee van bet maakbare 
kind een goede opvoeding moet 
leiden tot de vormmg van goede 
burgers Colummsten pohtiseren de 
debatten rondom de arbeidspartici- 
patie van vrouwen en de opvoeding 
van kinderen verder En op de ach- 
tergrond spelen de trauma’s in de 
jeugdzorg Uitgangspunt van bet 
boek van Liesbeth Noordegraaf- 
Eelens is de gedachte van bet kind 
als de ander Ze sluit aan bij de 
notie van Hannah Arendt die m de 
geboorte (‘natahteit’) de menselijke 
conditie zag bet kind als de onbe- 
kende, van wie bet onverwachte 
verwacht mag worden

In je boek koppel jeje persoonhjke 
ervanngen aan defilosofie Je 
bespreekt Foucault, Sloterdijk en 
Hannah Arendt Wat bracht je tot 
bet schnjven van dit boek7

"Mijn ervarmg is dat veel mensen 
torenhoge verwachtmgen hebben 
van kinderen en van zichzelf als 
ouders Laat ik bet even econo- 
misch duiden Vroeger kon je met 
kiezen voor kinderen De ‘geschen- 
ken uit de hemel’ waren kostenpos- 
ten, maar ze brachten ook geld op 
Er was sprake van een ruilrelatie, je 
knjgt terug wat je eraan spendeert 
Als je als ouder geluk had, kwam 
je terecht in een break-even situ- 
atie Het leven van een kind werd 
ook gewaardeerd aan de hand van 
zijn arbeidsinkomsten Smds de 
opkomstvan de pil kiezen mensen 
voor kinderen en dat plaatst kinde
ren economisch gezien in een heel 
ander perspectief De keuze voor 
kinderen betekent dat je kinderen 
het leven geeft, en dat doe je 
alleen maar als je weet dat dat een 
goed, nee, het beste leven is We 
zeggen wel dat ouders voor god 
spelen, maar m feite kiezen ze er 
vooral voor om kleme godjes op de 
wereld te zetten Dat leidt tot de 
paradoxale situatie door de vnje 
keuze voor kinderen komen ouders 
en kinderen meer dan ooit onder 
druk te staan Ouders mvesteren 
heel veel tijd en geld in hun kinde
ren, dus daar verwachten ze wat 
voor terug Die verwachtmgen zijn 
vaak met financieel, maar eerder 
sociaal-emotioneel Je wil dat je 
kind het altijd naar zijn of haar zm 
heeft, dat het het goed doet op 
school, dat het veel sport, dat het 
mooie kleren heeft, en bovenal 
dat het kind zijn ouders net zo 
leuk vmdt als omgekeerd Van 
een break even lijktgeen sprake 
meer- hoe kan een ouder ooit 
genoeg doen voor zijn kind, hoe 
kan een kind ooit al die mspanmn- 
gen van zijn ouder compenseren? 
Tegelijkertijd hebben (vooral) hoger 
opgeleide vrouwen nog een andere 
schuld in te lessen Ze zitten Idem 
tussen enerzijds het tnoeder-zijn 
en anderzijds het waarmaken van 
de eigen talenten Dit komt goed 
tot uitdrukkmg m de discussie die 
wordt gevoerd tussen Heleen Mees 
en Beatnjs Smulders 
Heleen Mees vmdt dat alle moe- 
ders fulltime moeten werken 
Beatnjs Smulders staat voor het

anderhalfverdienersmodel Dit 
debat wordt op hoge toon gevoerd 
Vrouwen met kinderen worden met 
nog meer schuldgevoelens opge- 
zadeld- of ze schieten tekort als 
werknemer of ze schieten tekort 
als moeder In mijn boek pleit ik 
ervoor dat we kinderen zien als 
een echte gift Je geeft lemand het 
leven, maar je weet met wat je 
daarvoor terugknjgt Dat tempert 
de verwachtmgen die we van km- 
deren en het ouderschap hebben 
Het temperen van de verwachtm- 
gen was voor mij een van de reden 
om het boek te schnjven 
Ik vmd dat vrouwen voor zichzelf 
het moederschap moeten uitvm- 
den Ik leef deels wel zoals volgens 
Heleen Mees zou moeten ik werk 
fulltime en maak gebruik van de 
kmderopvang Maar dat wil met 
zeggen dat het met zwaar is of 
dat ik zou vmden dat ledereen dat 
maar zou moeten doen Zelf heb 
ik flexibel werk, maar veel anderen 
met En stel dat je een huilbaby 
hebt Je zou met zulke uitgespro- 
ken memngen zomaar moeten ven- 
tileren en veralgememseren ”

Maar Heleen Mees en Beatnjs 
Smulders vertegenwoordigen 
natuurhjk wel elk een strommg 
Wat zie je daarvan terug in de pob- 
tiek en de samenleving?

"Wat Mees zegt speelt onder vrou
wen van mijn leeftijd, namehjk der- 
tigers. die durven nog nauwehjks 
aan kinderen te begmnen, of ze 
stellen het uit Ze denken dat ze 
anders hun loopbaan moeten opge- 
ven, of dat het enorm zwaar wordt 
In de praktijk kan het meevallen 
zolang je zelf met de perfecte moe
der wilt zijn, en je jezelf ook af en 
toe een 'fout' gunt Het beleid mag 
dan nog wel zo worden dat men 
vrouwen, van wie men het belang- 
njk vmdt dat ze aan het werk 
blijven, meer faciliteiten biedt Het 
was goed dat dit kabmet werk 
wilde maken van de kmderopvang, 
dat was ook voor mij een stimulans 
om veel te blijven werken Maar 
de kmderopvang is duur, heeft het 
kabmet gemerkt Scholen zijn een 
ramp voor werkende ouders, om 
de haverklap is er vakantie. Het

contmurooster (zie het artikel van 
Michelle Verheij elders in dit blad) 
zou een uitkomst kunnen zijn 
Zelfs als dit politiek allemaal gere- 
geld wordt, is het maar de vraag of 
het maatschappelijk geaccepteerd 
wordt Als ik soms zeg dat ik graag 
fulltime werk, wordt my wel eens 
gevraagd waarom ik dan kinderen 
heb 'genomen' Alsof die kinderen 
er zijn om mijn dag te vullen Ik 
val met samen met het kind en het 
kind valt met samen met mij Ik 
denk daarom dat het van belang 
is het kind als 'de ander’ te zien 
Dat is zeker m het begin moeilyk 
voorstelbaar omdat er een sterke 
fysieke band is tussen moeder en 
kind loch is hetgelijk duidelijk 
dat een eenmaal geboren kind zijn 
eigen leven leidt het wordt ziek 
op een moment dat jij juist op 
visite wou gaan, het huilt's nachts 
als jij moe bent en het kiest op 
school net die vnendjes die jij als 
ouder toch minder geschikt vmdt. 
Ouder zijn is het kunnen omgaan 
met die andersheid van het kind 
Het accepteren van de andersheid 
van het kind geeft de ouder ook 
ruimte om zelf andere dmgen te 
doen Een kind kan best een aantal 
dagen per week met andere kmdjes 
spelen terwijl de ouders werken 
Daarom vmd ik kmderopvang juist 
belangnjk, want daar leert het 
kind samenspelen met kinderen 
die het anders nooit ontmoet zou 
hebben Kinderen leren daar dat ze 
met altijd kunnen terugvallen op 
de eigen ouders, ouders wennen 
er aan dat ze met alle problemen 
van hun kinderen op kunnen les
sen De andersheid van het kind 
vertaald zich ook m de andere 
vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld 
crecheleidsters) waarmee ze m con
tact komen Het leert ze kntisch te 
zijn ten aanzien van wat er elders 
gebeurt Elke ouder wordt wel 
eens ‘terechtgewezen’ door zijn 
kind omdat het er op de creche 
anders aan toe gaat Kinderen 
leren dat er regels zijn waaraan ze 
zich moeten houden, maar ook dat 
die met overal hetzelfde zijn. Dat 
vmd ik ook voor de maatschappij 
belangnjk.”

1

Je stelt dat het kind onderwerp van 
politiek en maatschappelijk debat is 
geworden Hoe ziet dat maatschap- 
pehjke en pohtieke debat er nu uit7 

"Clobaal gezegd onderscheid ik twee 
strommgen m de huidige discussies. 
Aan de ene kant is daar het debat 
over de probleemkmderen Het 
‘Maasmeisje’, het vermoorde meisje 
Cessica Comes, staat symbool voor 
die kinderen. Politici zeggen 'dat 
nooit weer', dus alle beleid is er 
nu op gencht om dat te voorko- 
men. Aan de andere kant is er een 
sluimerend debat over het met-pro- 
bleemkmd, zeg maar het normale 
kind. Dat debat wordt (ovengens 
al heel lang) gelardeerd met weten- 
schappelijke mzichten die gebruikt 
worden alsof het absolute waar- 
heden zijn Dat gaat heel subtiel, 
bijvoorbeeld via consultatiebureaus 
en verloskundigen. Maar ook de 
opvoedexperts hebben verschillen- 
de opvattmgen over wat een goede 
opvoeding is Met de Rotterdamse 
Tien Vanzelfsprekendheden voor 
een goede opvoeding van kinderen 
en de Opvoedcanon m Den Haag 
worden vooral ouders bereikt die 
toch al gemteresseerd zijn, terwijl 
ze bedoeld zijn voor probleem- 
ouders (wat dat ook moge zijn) 
Bovendien vmd ik de vragen die 
aan de orde komen vaak suggestief 
Ik doe ook met alles volgens die 
richtlynen Maakt mij dat dan een 
slechte moeder7 Politici en beleids- 
makers moeten het ouderschap met 
van de ouders willen overnemen 
Ouders moeten kntisch durven zijn 
Volgens mij zou minder aandacht 
en energie moeten worden gesto- 
ken m deze grote groep kinderen 
Het beleid moet zich concentreren 
op de probleemkmderen, en dat op 
een met-moraliserende mamer”

Er zijn op dit moment allerlei mitia- 
tteven die gencht zijn op het bieden 
van opvoedingsondersteunmg aan 
ouders Wat isjouw ervarmg en 
hoe beoordeel jij die mitiatieven?

“Ik wil al die mitiatieven met zonder 
meer afdoen als betuttelmg Maar 
wanneer mij wordt gevraagd om 
de Rotterdamse Jeugdmomtor m 
te vullen, een formuher van twm- 
tig pagma's over mijn specifieke
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contmurooster (zie het artikel van 
Michelle Verheij elders in dit blad) 
zou een uitkomst kunnen zijn.
Zelfs als dit politick allemaal gere- 
geld wordt, is het maar de vraag of 
het maatschappelijk geaccepteerd 
wordt. Als ik soms zeg dat ik graag 
fulltime werk, wordt mij wel eens 
gevraagd waarom ik dan kinderen 
heb ‘genomen’ Alsof die kinderen 
er zijn om mijn dag te vullen. Ik 
val met samen met het kind en het 
kind valt met samen met mij Ik 
denk daarom dat het van belang 
is het kind als 'de ander' te zien.
Dat is zeker in het begin moeilijk 
voorstelbaar omdat er een sterke 
fysieke band is tussen moeder en 
kind Toch is het gelyk duidehjk 
dat een eenmaal geboren kind zijn 
eigen leven leidt: het wordt ziek 
op een moment dat jij juist op 
visite wou gaan, het huilt's nachts 
als jij moe bent en het kiest op 
school net die vnendjes die jij als 
ouder toch minder geschikt vmdt. 
Ouder zijn is het kunnen omgaan 
met die andersheid van het kind 
Het accepteren van de andersheid 
van het kind geeft de ouder ook 
ruimte om zelf andere dmgen te 
doen Een kind kan best een aantal 
dagen per week met andere kmdjes 
spelen terwyl de ouders werken 
Daarom vmd ik kmderopvang juist 
belangnjk, want daar leert het 
kind samenspelen met kinderen 
die het anders nooit ontmoet zou 
hebben Kinderen leren daar dat ze 
met altijd kunnen terugvallen op 
de eigen ouders, ouders wennen 
er aan dat ze met alle problemen 
van hun kinderen op kunnen les
sen De andersheid van het kind 
vertaald zich ook in de andere 
vertrouwenspersonen (bijvoorbeeld 
crecheleidsters) waarmee ze in con
tact komen. Het leert ze kntisch te 
zijn ten aanzien van wat er elders 
gebeurt Elke ouder wordt wel 
eens ‘terechtgewezen’ door zijn 
kind omdat het er op de creche 
anders aan toe gaat. Kinderen 
leren dat er regels zijn waaraan ze 
zich moeten houden, maar ook dat 
die met overal hetzelfde zijn. Dat 
vmd ik ook voor de maatschappij 
belangnjk "

Je stelt dat het kind onderwerp van 
politick en maatschappelijk debat is 
geworden Hoe ziet dat maatschap- 
pehjke en pohtieke debat er nu uit? 

“Globaal gezegd onderscheid ik twee 
strommgen in de huidige discussies 
Aan de ene kant is daar het debat 
over de probleemkmderen Het 
'Maasmeisje', het vermoorde meisje 
Gessica Gomes, staat symbool voor 
die kinderen. Rohtici zeggen ‘dat 
nooit weed, dus alle beleid is er 
nu op gencht om dat te voorko- 
men Aan de andere kant is er een 
sluimerend debat over het met-pro- 
bleemkmd, zeg maar het normale 
kind. Dat debat wordt (ovengens 
al heel iang) gelardeerd met weten- 
schappehj’ke mzichten die gebruikt 
worden alsof het absolute waar- 
heden zijn. Dat gaat heel subtiel, 
bijvoorbeeld via consultatiebureaus 
en verloskundigen. Maar ook de 
opvoedexperts hebben verschillen- 
de opvattmgen over wat een goede 
opvoedmg is. Met de Rotterdamse 
Tien Vanzelfsprekendheden voor 
een goede opvoedmg van kinderen 
en de Opvoedcanon m Den Haag 
worden vooral ouders bereikt die 
toch al gemteresseerd zijn, terwijl 
ze bedoeld zijn voor probleem- 
ouders (wat dat ook moge zijn). 
Bovendien vmd ik de vragen die 
aan de orde komen vaak suggestief 
Ik doe ook met alles volgens die 
nchthjnen Maakt mij dat dan een 
slechte moeder? Rohtici en beleids- 
makers moeten het ouderschap met 
van de ouders willen overnemen 
Ouders moeten kntisch durven zijn. 
Volgens my zou minder aandacht 
en energie moeten worden gesto- 
ken m deze grote groep kinderen 
Het beleid moet zich concentreren 
op de probleemkmderen, en dat op 
een met-moraliserende mamer”

Er z/jn op dit moment allerlei mitia- 
tieven die gencht zijn op het bieden 
van opvoedingsondersteuning aan 
ouders. Wat is jouw ervanng en 
hoe beoordeeljij die initiatieven7 

"Ik wil al die initiatieven met zonder 
meer afdoen als betuttelmg. Maar 
wanneer mij wordt gevraagd om 
de Rotterdamse Jeugdmomtor in 
te vullen, een formulier van twm- 
tig pagina's over mijn specifieke

gezmssituatie opgesteld door de 
Rotterdamse GGD, dan gaat mij 
dat veel te ver Ik kom by het 
consultatiebureau, die mensen die 
daar werken weten redehjk goed 
wat mijn gezmssituatie is Met hen 
heb ik een vertrouwensband Met 
hen kan ik ook m discussie gaan 
Maar de Jeugdmomtor wil ik om 
pnncipiele redenen met invullen Ik 
kan geen discussie aangaan met de 
mensen die de mformatie verwer- 
ken. Daarbij gaat het me met eens 
om mijn privacy, het professionele 
vraagstuk vmd ik belangnjker Ze 
hopen natuurhjk via het formulier 
de probleemgezmnen te kunnen 
traceren, Ze widen ook een beeld 
kunnen vormen van wat 'normaal' 
is bij gezmnen Het is ook maar de 
vraag hoe eerhjk het formulier mge- 
vuld wordt, bijvoorbeeld wanneer 
er gevraagd wordt naar geweldsitu- 
aties En waarom wil de GGD weten 
welk merk tandpasta mijn kinderen 
gebruiken7 Bovendien is het absurd 
dat ik me Verdacht’ voel als ik de 
mformatie met geef"

Je vindt veel aanbevehngen die 
gedaan worden hinder/ijk. Ze tasten 
je autonomie als ouder aan Maar 
tegehjkertijd geef je aan dat er wel 
probleemgevallen zijn en dat de 
zorg zich daarop zou moeten rich- 
ten. Hoe zou dat dan moeten?

"Een eerste weg is de jundische 
weg. We zagen dat recent gebeuren 
bij Laura, de 13-jange solozeilster 
Laura is geen probleemkmd, maar 
de vraag was wel of haar ouders 
voor het kind de goede beslis- 
smg namen We hebben m een 
Nederland een rechtssysteem dat 
het mogelyk maakt om kinderen 
te beschermen Als de kmderbe- 
schermmg dan vmdt dat de ouders 
zich onverantwoord gedragen, dan 
kunnen de ouders voor de rechter 
gedaagd worden. Daarnaast het 
de zaak Laura ook zien hoe divers 
er over opvoedmg wordt gedacht 
ledereen had wel zijn andere, maar 
desalmettemm 'gerechtvaardige' 
memng Een andere zaak is natuur- 
hjk de preventie Het opsporen 
van (potentiele) probleemkmderen 
is een kwestie van tijd en ener
gie Je hebt geen in databases

opgeslagen mformatie nodig, maar 
mensen die weten wat er speelt 
m de buurt Mooie initiatieven 
vmd ik de IMC-weekendschool die 
uitdagend onderwijs biedt aan km- 
deren in achterstandsbuurten, of 
'Kijk op Zuid’ waann Rotterdamse 
jongeren met een camera de 
straat op worden gestuurd En zo 
zijn er natuurhjk meer projecten 
Opvoeden is moeilijk, daarom 
moet je ouders en kinderen erby 
betrekken Een opvoedcanon werkt 
met Dat sluit ook met aan bij de 
reahteit van heel veel mensen. Een 
opvoedcanon en trouwens ook 
andere algemene nchthjnen gaan 
ervan uit dat opvoeden m alge
mene waarheden te vatten is. De 
kwestie Laura heeft in de praktijk 
laten zien hoe die memngen van 
opvoedmgs- en andere deskundigen 
verdeeld zijn Daarnaast veronder- 
stellen deze regels dat opvoeden 
een kwestie is van het verwerken 
van mformatie De overheid zegt 
A en ouder en kind doen B Om te 
begmnen is opvoeden veel meer 
dan het verwerken van mformatie 
Ervanng kan een rol spelen en net 
als bij veel andere zaken geldt ook 
hier dat sommige mensen er meer 
en andere er minder aanleg voor 
hebben Dat betekent ovengens 
helemaal met dat je mets kunt 
doen Natuurhjk kunnen we kmde- 
ren opvoeden en ik denk ook dat 
het van belang is dat we aan onze 
kinderen duidehjk maken dat er 
grenzen zijn, maar het reahseren 
daarvan vraagt om betrokkenheid 
en om kenms van de situatie Ook 
hier speelt weer de andersheid van 
ouders en kind. Als je wil dat men
sen naar je luisteren, dan moet je 
ze m eerste mstantie laten merken 
dat je in ze gemteresseerd bent 
Een opvoedcanon of een vragenhjst 
zijn geen voorbeelden van mteresse 
m mensen Ze zeggen wat je moet 
doen los van wie je bent ”

In je boek beschnjf je ook dat, 
hoewel het idee van de maakbare 
samenlevmg is losgelaten, de ideeen 
over maakbaarheid zijn overgehe- 
veld naar het kind Dat doet mij 
denken aan de discussies die zijn 
gevoerd over goed burgerschap

Welke parallellen zie jij7 
‘Het hjkt alsof men het kind als 
laatste noodgreep gebruikt Coed 
burgerschap bevorderen lukt maar 
nauwehjks, dus dan moet het maar 
via de kinderen Er wordt met vol- 
doende gekeken naar wie het kind 
is en wat het kan De onderhggen- 
de boodschap is 'doe wat we van je 
vragen, dan doe je het goed' Maar 
volgens mij gaat het erom kinderen 
kntisch bewust te laten worden 
van wat ze zelf goed kunnen De 
pohtiek en de beleidsmakers mogen 
best plannen maken, maar of die 
plannen gaan werken als je mensen 
alleen maar regels oplegt, valt te 
betwijfelen De ideale samenlevmg 
kunnen we met maken, het ideale 
kind evenmin "

Van Liesbeth Noordegraaf-Eelens ver- 

scheen eerder Hoe denkt een mdjonair7 
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MICHELLE VERHEIJ freelance journaliste

\Neq met de spruitjessc
Emancipatie en feminisme 
ten spijt kiezen ookjonge 
moeders vandaag weer voor 
parttime werk. Michelle 
Verheij,journaliste, moeder en 
twintiger, geeft haar visie op 
werk en ouderschap.

Mijn moeder brachten haaldeons 
van en naar school 's ochtends, ’s middags, 
tussendoor een boterham Wie denkt dat 
vrouwen smds de tweede femmistische 
golf massaal gmgen werken, verbaast zich 
erover dat jonge moeders zoals ik, ook nu 
nog voor parttime werk kiezen AAaar onze 
eigen opvoedmg dreunt stevig door wanneer 
we kiezen voor werk en ouderschap En in de 
jaren tachtig werkte zestig procent van de 
vrouwen (met of zonder kmderen) helemaal 
met Wie beleid maakt om werk en gezm 
goed te combmeren, met als doel hogere 
arbeidsparticipatie en gelukkige gezmnen, 
moet oog hebben voor de waarden die de 
jongste generatie heeft meegekregen ten 
aanzien van werk en gezm En duidelijke 
conclusies trekken. weg met de spruitjes- 
schooltijden

Als bezuimgmgen bet nieuwe school- en 
regermgsjaar mluiden, is bet dan geen luxe- 
discussie om te begmnen over schooltijden, 
kmderopvang en emancipatie? Natuurlijk 
met, is mijn antwoord, alleen al om de vol- 
gende redenen volgens bet CBS worden er 
altijd minder kmderen geboren wanneer bet 
slechter gaat met de economie De voorspel- 
Img is dat bet geboortecijfer m 2010 bet 
laagste zal zijn smds bet cnsisjaang84 En 
we waren al kampioen m uitstelouderschap, 
de hoogopgeleide Nederlandse vrouw is 
gemiddeld 34jaar wanneer ze moeder wordt 
Juist de positie van de vrouw op de arbeids- 
markt staat op bet spel, m een recente studie 
van Irma AAooi-Reci naar de effecten van 
werkloosheid op de lange termijn blijkt dat 
vrouwen meer last hebben van tijdelijke 
werkloosheid dan mannen Dekansom 
nogmaals werkloos te raken is groter en bet 
salans is ook op lange termijn lager Daar 
staat wel tegenover dat vrouwen veelal m 
sectoren werken waar minder ontslagen val- 
len (zorg, onderwijs) en soms juist aan bet 
werk gaan als de partner werkloos thuis zit 
Maar m grote lijnen ziet bet er slecht uit voor

vrouwen die nu een baan en een gezm willen 
gaan combmeren De vraag is welke visie op 
werken ouderschap past bij de twmtigers 
van nu

Over wie hebben we bet? Wat is de grootste 
gemene deler van die groep die gelijktijdig 
opgroeide en schoolgmg, mijn klasgenoten 
dus?

Een lerares vroeg m die klas eens wat er 
in 1989 gebeurd was Met bleef stil Tot een 
jongen antwoordde "De Gameboy kwam op 
de markti” De docente zei dat ze de val van 
de Berlijnse muur bedoelde en vroeg of we 
de datum wisten Nu wist een leerlmg wel 
hetjuiste antwoord dat was namelijkde 
geboortedag van haar zusje

Dit is, m een kort voorbeeld, mijn gene
ratie Hedomstisch (ledereen een computer, 
welvaart is de norm) en mdividualistisch 
(alleen persoonlijke zaken zijn belangnjk) We 
beleefden alleen het'happy end’van lange 
cnsistijden en dankzij de digitale revolutie is 
alles 24/7 voor ons beschikbaar

Er was zo ontzettend veel mogehjkdatje 
ervan m de stress zou schieten de quarter- 
lifecnsis Franca Treur schreef hierover m een 
pnjswmnend essay m NRCnext “Toch voel ik 
een alleen maar toenemende druk om lets 
bnljants voor elkaar te knjgen, een bijdrage 
aan de wereld te leveren, een perfecte relatie 
te hebben, met te mislukken " In de piramide 
van A/laslowzijn alle behoeften al vervuld en 
staat de jonge mens m bet topje, alleen de 
zelfverwerkelijkmg rest hem nog

Ondertussen brachten de Twin Towers, 
Irak en Afghanistan het wereldmeuws wel 
dichtbij, want het zijn ‘onze’ 23 mannen, onze 
klasgenoten die daar sneuvelden De crisis 
maakt het perspectiefvoor veel jonge men- 
sen pas echt zwart, welkom echte wereld, 
dag Lalaland Hoe gaat de meest vertroe- 
telde generatie nu nog lets bnljants maken 
van carnere en gezm?

Ik denk dat er globaal twee stromen zijn 
die onze keuzes bepalen In de eerste plaats 
beschouwen we de invullmg van ons leven 
als natuurlijk voortvloeiend uitde keuze 
voor een studie, persoonlijke mteresses, onze 
visie op werk, de kansen op de arbeidsmarkt 
en een soort sociale mal die ons vormt 
Natuurlijk doet met ledereen daaraan mee, 
maar globaal kun je wel stellen dat werken 
m Nederland erg normaal is, dat ambitie 
goed is, dat een koophuis opje verlanglijstje 
hoort te staan, net als een vaste partner en 
een auto

In de tweede plaats zijn er ook traditi- 
onele gezmswaarden die pas een boven- 
stroom vormen als we zelf aan een gezm 
begmnen Annette Roest laat m haar recente 
proefschnft zien dat die waarden genderspe- 
cifiek overgedragen worden Vaders dragen 
arbeidsethos over (met name op bun zonen), 
moeders doen dat m veel mmdere mate 
En Anne van Putten toont m haar promo- 
tieonderzoek aan dat ook de verdelmg van 
werk en zorg van ouders op kmderen wordt 
overgedragen Bijvoorbeeld door een moeder 
thuis bij de thee, die net lets vaker thuis is 
dan op haar werk De anderhalfverdieners- 
cultuur is de middenweg tussen onze eigen 
opvoedmg en de 2ie-eeuwse werkethiek 
Maar is er lets mis met die middenweg? Ja, 
er is lets mis met de anderhalfverdienerscul- 
tuur, omdat onze maatschappij er dusdamg 
op is mgencht (schooltijden, voorzienmgen 
voor opvang, sociale omgevmg) dat je aan 
die norm met ontkomt Deze ouderschaps- 
ideologie beperkt daarmee de keuzevnjheid 
en geeft weimg ruimte aan alternatieve 
wegen m tijden van crisis Beleid moet naar 
mijn mzicht zo mgencht worden dat ledere 
generatie een stap verder kan komen van- 
uit de waarden die onbewust, maar toch 
zeer hardnekkig aanwezig zijn Gebeurt dat 
nu? Integendeel De schooltijden zijn al m 
geen eeuwen veranderd en passen m een 
samenlevmg waar moeder’s ochtends vroeg 
de spruitjes opzet voor een warme lunch m 
de pauze Maar deze ‘spruitjesschooltijden’ 
passen met bij het moderne werkntme van 
ouders en brengen werkende ouders m de 
bekende spagaatpositie

Keukentafel
Hettoverwoord in deze discussie is meestal 
‘flexibiliteit’ “Flexibele werktijden moeten 
onderdeel van de cultuur worden”, claimde 
Rouvoet op de conferentie over Werkende 
Gezmnen dit voorjaar Maar hoeflexibel 
is werk? Werk m de zorg, horeca en logis- 
tiek ligt vast m roosters Werk op kantoor is 
afhankelijk van afspraken waarvoor mensen 
op vaste tijdstippen beschikbaar moeten zijn 
En hoe flexibel zijn scholen en kmderdag- 
verblijven? Flexibiliteit is een vaag begnp en ( 
slechts een noodoplossmg wanneer vaste 5
structuren met goed mgencht zijn Niet voor | 
mets klmkt m veel pubhcaties over de jongste |
generatie juist weer de roep om een keurslijf, | 
zoals in het artikel van Franca Treur, maar |
ook m een studie van sociologe Chnstien |
Brmkgreve "Vnjheid zonder houvast [blijkt] |

met het beoogde effect te sorteren er is t
structuur nodig, wilvnjheid gerealiseerd

kunnen worden, beperkmg en mbeddmg om 
te voorkomen dat vnjheden destructief wer
ken ” De hang naar dwang is des te sterker 
nu we door de crisis naar het laagste niveau 
van de piramide van Maslow gestort zijn en 
naarstig zoeken naar de zekerheden die voor- 
heen vanzelfsprekend waren

Een ander sleutelbegnp op die confe
rentie was de keukentafel Daarmogen 
ouders bakkeleien over wie wat doet, of zoals 
Rouvoet het zei "We hoeven gezmnen met te 
pamperen, zij hebben hun eigen verantwoor- 
dehjkheden ” Revolutie aan de keukentafel 
dus, maar daar werk je aan een gelukkig 
gezm en met aan de emancipatie en arbeids
participatie van de rest van Nederland Inje 
rol als ouder komen bovendien de waarden 
boven die je van je eigen ouders meekreeg 
en dat is (met de zestig procent thuisbhjf- 
moeders van de jaren tachtig m gedachten) 
voor moeders met erg stimulerend om meer 
te gaan werken

Welke aanpak past wel bij de twmtigers van 
nu? Rob Wijnberg schetst de generatie m zijn 
pamflet Boeiuhien legt daarm de nadruk 
op de maatschappelijke desmteresse en het 
gebrekaan groepsidentiteit "Jongeren beho- 
ren met tot een bepaalde kerk of andersoor- 
tige strommg, ze behoren tot zichzelf ” Maar 
Wijnberg schetst ook een positieve kant, er 
is namelijk ruimte voor‘ideahsme a la carte' 
we willen best actief zijn voor een goed doel, 
als het ook goed voor onszelf is

Dit ideahsme kun je heel goed vertalen 
naar verbetermgen die klemschalig en lokaal 
starten, maar landelijk draagvlak tot gevolg 
hebben Een mooi voorbeeld is Mama Wil, 
een mitiatief dat zich ncht op een betere 
verdelmg van zorg en werk Zo is er een 
actie voor betere voorschoolse opvang m 
Deventer, waarbij Mama Wil ouders m het 
hele land oproept om mee te doen en bij de 
eigen school te begmnen met een actiepak- 
ket van de orgamsatie Een mktvlekstrategie 
(via internet) die heel goed kan werken om 
steeds een meuw deelonderwerp op de kaart 
te zetten

Maarervallen ook lacunesopde kaart 
Laten we eens naar het alternatief voor de 
boerenschooltijden kijken hetcontmuroos- 
ter In mei van dit jaar liet Sharon Dijksma 
weten dat zij scholen steunt die een ‘dagar- 
rangement'bieden een dagprogramma 
met activiteiten na de lessen Maar zo'n 
programma wordt met verplicht, want “de 
overheid legt de schooltijden met vast” Wie 
wil dat alle kmderen overblijven, zodat alle 
ouders elke dag van negen tot dne kunnen

Vertroeteld
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itroom vormen als we zelf aan een gezm 
segmnen Annette Roest laat in haar recente 
jroefschnft zien dat die waarden genderspe- 
iifiek overgedragen worden Vaders dragen 
irbeidsethos over (met name op bun zonen), 
noeders doen dat in veel mmdere mate 
in Anne van Putten toont in haar promo- 
:ieonderzoek aan dat ook de verdelmg van 
werk en zorg van ouders op kmderen wordt 
wergedragen Bijvoorbeeld door een moeder 
huis bij de thee, die net lets vaker thuis is 
ian op haar werk De anderhalfverdieners- 
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:uur, omdat onze maatschappij er dusdamg 
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;n geeft weimg ruimte aan alternatieve 
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jeneratie een stap verder kan komen van- 
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:eer hardnekkig aanwezig zijn Gebeurt dat 
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le spruitjes opzet voor een warme lunch in 
le pauze Maardeze'spruitjesschooltijden' 
lassen met bij het moderne werkntmevan 
mders en brengen werkende ouders in de 
lekende spagaatpositie
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lexibiliteit’ “Flexibele werktijden moeten 
mderdeel van de cultuur worden”, claimde 
Ouvoet op de conferentie over Werkende 
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; werk? Werk in de zorg, horeca en logis- 
iek ligt vast in roosters Werk op kantoor is 
fhankelijk van afspraken waarvoor mensen 
ip vaste tijdstippen beschikbaar moeten zijn 
n hoe flexibel zijn scholen en kmderdag- 
erblijven? Flexibiliteit is een vaag begnp en 
lechts een noodoplossmg wanneer vaste 
tructuren met goed mgencht zijn Niet voor 
nets klmkt m veel publicaties over dejongste 
[eneratiejuist weer de roep om een keurslijf, 
oals m het artikel van Franca Treur, maar 
ok m een studie van sociologe Chnstien 
innkgreve "Vnjheid zonder houvast [blijkt] 
let het beoogde effect te sorteren er is 
tructuur nodig, wil vnjheid gerealiseerd

kunnen worden, beperkmg en mbeddmg om 
te voorkomen dat vnjheden destructief wer- 
ken ” De hang naar dwang is des te sterker 
nu we door de crisis naar het laagste niveau 
van de piramide van Maslow gestort zijn en 
naarstig zoeken naar de zekerheden die voor- 
heen vanzelfsprekend waren

Een ander sleutelbegnp op die confe
rentie was de keukentafel Daarmogen 
ouders bakkeleien over wie wat doet, of zoals 
Rouvoet het zei “We hoeven gezmnen met te 
pamperen, zij hebben hun eigen verantwoor- 
dehjkheden ” Revolutie aan de keukentafel 
dus, maar daar werk je aan een gelukkig 
gezm en met aan de emancipatie en arbeids- 
participatie van de rest van Nederland Inje 
rol als ouder komen bovendien de waarden 
boven dieje van je eigen ouders meekreeg 
en dat is (met de zestig procent thuisblijf- 
moeders van de jaren tachtig m gedachten) 
voor moeders met erg stimulerend om meer 
te gaan werken

Welke aanpak past wel bij de twmtigers van 
nu? Rob Wijnberg schetst de generatie in zijn 
pamflet Boeiuh' en legt daarm de nadruk 
op de maatschappelijke desmteresse en het 
gebrekaan groepsidentiteit “Jongeren beho- 
ren met tot een bepaalde kerk of andersoor- 
tige strommg, ze behoren tot zichzelf” Maar 
Wijnberg schetst ook een positieve kant, er 
is namelijk ruimte voor‘ideahsme a la carte’ 
we willen best actief zijn voor een goed doel, 
als het ook goed voor onszelf is

Dit ideahsme kun je heel goed vertalen 
naar verbetermgen die klemschahg en lokaal 
starten, maar landelijk draagvlaktot gevolg 
hebben Een mooi voorbeeld is Mama Wil, 
een mitiatief dat zich nchtopeen betere 
verdelmg van zorg en werk Zo is er een 
actie voor betere voorschoolse opvang m 
Deventer, waarbij Mama Wil ouders m het 
hele land oproept om mee te doen en bij de 
eigen school te begmnen met een actiepak- 
ketvan de orgamsatie Een mktvlekstrategie 
(via internet) die heel goed kan werken om 
steeds een meuw deelonderwerp op de kaart 
te zetten

Maar er vallen ook lacunes op de kaart 
Laten we eens naar het alternatief voor de 
boerenschooltijden kijken het contmuroos- 
ter In mei van dit jaar het Sharon Dijksma 
weten dat zij scholen steunt die een ‘dagar- 
rangement’bieden een dagprogramma 
met activiteiten na de lessen Maar zo’n 
programma wordt met verplicht, want “de 
overheid legt de schooltijden met vast” Wie 
wil dat alle kmderen overblijven, zodat aile 
ouders elke dag van negen tot dne kunnen

werken, is afhankehjk van de keuze van de 
school of moet het idee zelf mbrengen via 
de medezeggenschapsraad van de school Ik 
begin bijvoorbeeld en moedig andere ouders 
aan om ook een contmurooster bij de mede
zeggenschapsraad aan te vragen Zo zouden 
overal m Nederland ouderenquetes en pilot- 
projecten kunnen starten

Maar nee, dat gebeurt niet overal, 
want de verspreidmg van het concept blijft 
afhankehjk van het mitiatief van ouders 
We kunnen voorspellen dat dit eerst en 
vooral plaatsvmdt op de blanke, openbare 
scholen met veel werkende ouders Er ont- 
staat scheefgroei, er komen scholen met en 
zonder contmurooster, met steeds meer en 
met steeds minder werkende moeders De 
kmderen zonder contmurooster zien maar 
weimg voorbeelden van werkende moeders 
Zij groeien op met de gedachte dat moeders 
vier keer per dag aan de schoolpoort horen 
te staan Dit is het punt waarop de overheid 
haar verantwoordelijkheid moet nemen

We kunnen afwachten of, stapje voor stapje, 
elkjaar de arbeidsparticipatie van vrouwen 
een procentpuntje verder stijgt Of zelfs blijft 
hangen als de recessie jonge vrouwen erg 
hard treft Maar als de vraag van dit rege- 
rmgsjaar is hoe we er met minder geld m 
2020 toch nog goed voor zullen staan, moet 
heel veel aandacht gaan naar de groep die 
nu voor volgende generaties een basis legt 
Alleen de zekerheid van sterke, vernieuwen- 
de randvoorwaarden helpt dejongste gene
ratie een stap verder, want daar ontbreekt 
het aan Ikdenkdatweeentrendbreuk 
nodig hebben, maar die zal er pas komen 
als lemand m de Tweede Kamer- met steun 
van de idealisten a la carte - een Ians durft 
te breken voor een ommekeer lemand die 
het tot zijn/haar ceterum censeo maakt om 
steeds weer te zeggen dat er voor huidige 
en toekomstige generaties ouders, kmderen, 
werkgevers en werknemers een structurele 
oplossmg is die de emancipatie, de arbeids
participatie en de economie vooruit helpt En 
ja, ik ben van menmg dat het contmurooster 
de oplossmg is die nu emdelijk eens het 
verschil zal maken - het verschil tussen mijn 
moeder en mij, het gelijke voor mijn dochter 
en mijn zoon
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Hoe kan de winst van de 
groene partijen bij de Europese 
verkiezingen worden omgezet 
in politieke resultaten? Over 
kansen, coalities en ambities.

Bij de Europese verkiezingen van juni 
hebben de Europese Groenen duideh|k wmst 
geboekt Het zeteltal van de Groenen en 
bun bondgenoten in het Europees Parlement 
steeg van 43 naar 55 Die wmst knjgt meer 
relief als we bedenken dat het totale aantal 
zetels in het Europarlement is teruggebracht 
van 785 naar 736 De Groene fractie is de 
emge die gegroeid is, alle andere fracties zijn 
gekrompen

De groene zetelwinst is vooral te dan- 
ken aan Europe Ecologie, dat in Franknjk 
veertien zetels veroverde Het door Daniel 
Cohn-Bendit gesmede bondgenootschap met 
milieuactivisten en andersglobahsten heeft 
Les Verts geen windeieren gelegd Op eigen 
kracht hadden zi| met eens hun score van 
2004 (6 zetels) kunnen evenaren

Ook in andere landen deden de Groenen 
hetgoed in Nederland, Belgie, Denemarken, 
Finland, Zweden en Duitsland veroverden zij 
een extra zetel Gnekenland levert voor het 
eerst een groene Europarlementarier Deze 
doorbraak houdt de hoop levend dat ook in 
de meuwe lidstaten van de Europese Ume, 
naarmate zij hun welvaartsachterstand mha- 
len en het postmatenalistische electoraat 
groeit, sterke groene partijen kunnen ont- 
staan Voorlopig moeten de Groenen in het 
Europarlement het zonder groene afgevaar- 
digden uit Midden- en Oost-Europa stellen 
(Het Estse en Letse lid van de Groene fractie 
vertegenwoordigen geen groene partijen)

De redenen voor het groene verkie- 
zmgssucces verschillen per land, maar over 
de hele lime hjken de kiezers meer econo- 
mische competentie toe te schnjven aan de 
Groenen Waar de populanteit van groene 
thema’s doorgaans afneemt bij economische 
tegenwmd, hadden de Groenen ditmaal een 
gezamenhjk antwoord op de crisis de Green 
Deal Het project om de kredietcnsis, de 
economische crisis en de khmaatcrisis tege- 
lijkertijd aan te pakken werd door de groene 
partijen eensgezind uitgedragen Het stelde 
hen in staat om het belang van Europese 
groene politiekte onderstrepen en deze te 
verbmden met nationale en lokale initiati
ve n

Coalities
De toegenomen kracht van de Groenen 
weerspiegelt echter ook de zwakte van de 
Europese sociaaldemocratie Per saldo is 
rechts sterker geworden in het Europees 
Parlement Om een Green Deal tot stand te 
brengen, zullen de Groenen met alleen de 
andere linkse fracties, maar ook sommige 
liberalen en chnsten-democraten achter 
hun voorstellen moeten knjgen Geen enkel 
bondgenootschap is vanzelfsprekend Zo is 
de fractie van commumstisch en nationahs- 
tisch links, waaronder de SP, moeilijk warm 
te knjgen voor milieuvoorstellen Daaren- 
tegen zijn ongedachte gelegenheidscoahtles 
denkbaar De Bntse Conservatieven bijvoor- 
beeld, die een eigen eurosceptische fractie 
hebben gevormd, zijn vnj ambitieus als het 
gaat om Europees klimaatbeleid

‘Links’ was al een minderheid in het Euro
parlement, maar smds jum hebben ook de 
fracties die ‘progressief’ kunnen worden 
genoemd in ethische kwesties geen meerder- 
heid meer Gelukkig valt er nog steeds een 
progressive meerderheid te orgamseren 
met hulp van meer verhchte geesten aan de 
rechterzijde van het parlementaire halfrond, 
zo bleek in September Het parlement nam 
een resolutie aan die Litouwen opnep een 
homovijandige wet te wijzigen Het is voor 
de Groenen, hun achterban en bevnende 
emancipatiebewegmgen van groot belang dat 
het Europarlement zijn rol blijft spelen als 
‘geweten’ van de Europese Ume, met alleen 
met vermanende resoluties, maar waar 
mogelijk ook met bindende regels, zoals wet- 
ten tegen discnmmatie

De Europese Groene Parti) heeft de afgelo- 
pen jaren veel energie gestoken in program- 
matische toenadenngtussen de aangeslo- 
ten partijen GroenLinks heeft zich actief 
gemengd in de discussies vanuit het besef 
dat de samenwerkmg tussen groene partijen 
geleidehjk haar vnjbhjvendheid verhest Dat 
bleek in maart ook op het congres dat het 
Europese verkiezingsprogram van Groen
Links vaststelde Een amendement (over 
genetische mampulatie) werd door het par- 
tijbestuur ontraden omdat het in stnjd zou 
zijn met het gezamenlijke verkiezingsmamfest 
van de Europese Groenen Een ander amen
dement (over Israel) werd ontraden omdat 
het de GroenLmkse Europarlementaners in 
zo’n extreme positie zou manoeuvreren dat 
zij geen bijdrage zouden kunnen leveren aan 
een gezamenlijke groene positie in het Euro
parlement

De standpunten van de Groenen in 
Europe worden nog relevanter wanneer - 
waarschijnlijk begin 2010 - het Verdrag van 
Lissabon in werking treedt De bevoegdhe- 
den van het Europees Parlement nemen dan 
fors toe De Europese volksvertegenwoor- 
digmg wordt medewetgever op terreinen als 
justitie, migratie, handel, landbouw en vis- 
senj De inbreng van de versterkte Groene 
fractie op deze terreinen zal vaker doorklm- 
ken in de pers, ook de Nederlandse Deze 
inbreng kan GroenLinks ruggensteun bieden 
in de nationale arena, of haar in verlegenheid 
brengen

Er is dus alle reden voor GroenLinks om 
te blijven mvesteren in het gezamenlijke pro
gramme van de Europese Groenen en om 
daar een eigen stempel op te drukken Hier- 
onder stippen wij een tweetal onderwerpen 
aan waarover de Groenen grotere overeen- 
stemmmg moeten bereiken landbouw en 
arbeidsmigratie Over deze thema’s zal de 
komende jaren in Europafelle politieke stnjd 
worden gevoerd Zij zijn medebepalend voor 
de positie van de EU in de wereld

Landbouw en ontwikkeling
GroenLinks heeft de term voedselsoevereini- 
teit kunnen weren uit het Europese groene 
verkiezingsmamfest Toch is de notie dat 
Europa op het gebied van landbouw uitslui- 
tend haar eigen boontjes moet doppen popu- 
lair onder Europese Groenen Dit rudiment 
van het oude small-is-beautiful-denken ver- 
houdt zich slecht met het besef van onder- 
linge afhankehjkheid op wereldschaal waar- 
van het groene discours op andere terreinen, 
zoals klimaat, migratie en veihgheid, mmid- 
dels doortrokken is ‘Baas over eigen voed- 
sel’ kan zeer averechts uitpakken Vanuit het ; 
perspectief van voedselsoevereimteit was j
het logisch dat in 2007, toen de graanpnj- 
zen piekten, een aantal Europese regenngen 
nep om hermvoenng van de exportheffing . 
op Europees graan Dat zou brood een paar 
centen goedkoper gemaakt hebben voor {
Europese consumenten, maar tegelijk de F
honger in ontwikkehngslanden hebben ver- |
groot |

De aanpak van mondiale problemen |

vraagt juist om gedeelde soevereiniteit, mge- |
bed in stevige Internationale mstellmgen Dat 
geldt ook voor de uitdagmg om de voedsel- 
zekerheid van een groeiende wereldbevol- 
kmgveiligte stellen De Europese landbouw- I 
pohtiek kan met geisoleerd worden van het 
streven naar eerhjke handel en duurzame I
ontwikkeling

Het zal met lukken om ontwikkelmgslan-

Euro
den tot partners te maken in een groen pro
ject van duurzame ontwikkeling als we hun t 
weimg kansen bieden op economische ont
wikkeling Veel ontwikkehngslanden willen 
geld verdienen met export van landbouw- 
producten Sommige arme landen hebben 
geen andere keuze Wie zijn wij in Europa or 
de stafte breken over deze pogingen om eer 
plaatsje te veroveren om de wereldmarkt, 
zolang we zelf grootexporteur zijn van kaas 
en wijn?

Als we erkennen dat handel van cruci- 
aal belang is voor ontwikkeling, mogen we 
onze eigen markt met gesloten houden voor 
voedsel uit ontwikkehngslanden Dat heeft 
wel gevolgen voor de mamer waarop we 
onze eigen landbouw orgamseren Een stnkt 
systeem van productiequota en gegaran- 
deerde pnjzen, waarnaar sommige boeren ei 
Groenen terugverlangen, is moeihjkte ver- 
emgen met ruime markttoegang voor ont
wikkehngslanden Er zijn andere mameren 
om Europese overproductie af te remmen er 
boeremnkomens te steunen, zoals aanscher- 
pmg van milieu- en dierenwelzijnsregels, 
betere belomng voor de groene en blauwe 
diensten die boeren de maatschappij leve
ren en een mededingingsbeleid dat boeren in 
staat stelt hun krachten te bundelen tegen- 
over supermarktketens en de agro-mdustne.

Handel is met alleen van belang voor ont
wikkeling, maar ook voor global governance 
De voortgaande kaalslag van tropische bos- 
sen schreeuwt om een betrouwbaar systeem 
van certificermg van exportproducten als 
soja en palmohe De Europese boodschap 
aan een land als Brazihe is echter ongeloof- 
waardig als zij luidt “Wij willen dat jullie 
verantwoorde soja gaan produceren Maar 
als julhe dat doen, willen we jullie soja nog 
steeds met ” Ook bmnen de Wereldhandels- 
orgamsatie is het streven om groene en soci- 
ale eisen te verbmden aan de handel tot mis- 
lukken gedoemd, wanneer de njke landen 
met tegehjkertijd meer markttoegang bieden 
aan ontwikkehngslanden

Arbeidsmigratie
De Europese Groenen hebben terecht kn- 
tiekgeleverd op de Europese blue card, 
omdat die alleen beschikbaar is voor hoog- 
opgeleide migranten. Een Europees systeem 
van werkvergunmngen, afgestemd op de 
arbeidsmarktsituatie van elk EU-land, moet 
er ook komen voor lager opgeleide migran
ten, alleen al om illegale migratie tegen te 
gaan Arbeidsmigratie is een reahteit Nu 
al zijn er vier tot acht miljoen illegaal wer- 
kende migranten in de EU Zij laten zich met
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Jen van het Europees Parlement nemen dan 
ors toe De Europese volksvertegenwoor- 
iiging wordt medewetgever op terreinen als 
ustitie, migratie, handel, landbouw en vis- 
;enj De inbreng van de versterkte Groene 
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Er is dus alle reden voor GroenLinks om 
:e blijven mvesteren in het gezamenlijke pro- 
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tan waarover de Groenen grotere overeen- 
itemming moeten bereiken landbouw en 
irbeidsmigratie Over deze thema’s zal de 
comende jaren in Europa felle politieke stnjd 
vorden gevoerd Zij zijn medebepalend voor 
fe positie van de EU in de wereld

_andbouw en ontwikkeling
jroenLmks heeft de term voedselsoevereini- 
eit kunnen weren uit het Europese groene 
'erkiezmgsmanifest Toch is de notie dat 
Europa op het gebied van landbouw uitslui- 
end haar eigen boontjes moet doppen popu- 
air onder Europese Groenen Dit rudiment 
an het oude small-is-beautiful-denken ver- 
loudt zich slecht met het besef van onder- 
inge afhankehjkheid op wereldschaal waar- 
an het groene discours op andere terreinen, 
oals klimaat, migratie en veihgheid, mmid- 
lels doortrokken is ‘Baas over eigen voed- 
el’ kan zeer averechts uitpakken Vanuit het 
lerspectief van voedselsoeveremiteit was 
let logisch dat in 2007, toen de graanpnj- 
en piekten, een aantal Europese regenngen 
lep om hermvoenng van de exportheffing 
>p Europees graan Dat zou brood een paar 
enten goedkoper gemaakt hebben voor 
Europese consumenten, maar tegehjk de 
longer in ontwikkelmgslanden hebben ver- 
;root

De aanpak van mondiale problemen 
raagt juist om gedeelde soevereiniteit, mge- 
>ed in stevige Internationale mstellmgen Dat 
;eldt 00k voor de uitdagmg om de voedsel- 
ekerheid van een groeiende wereldbevol- 
ang veiligte stellen De Europese landbouw- 
iditiek kan metgeisoleerd worden van het 
treven naar eerhjke handel en duurzame 
mtwikkelmg

Het zal met lukken om ontwikkelmgslan-

Europarlement
den tot partners te maken in een groen pro
ject van duurzame ontwikkeling als we hun te 
weimg kansen bieden op economische ont
wikkeling Veel ontwikkelmgslanden willen 
geld verdienen met export van landbouw- 
producten Sommige arme landen hebben 
geen andere keuze Wie zijn wij in Europa om 
de staf te breken over deze pogmgen om een 
plaatsje te veroveren om de wereldmarkt, 
zolang we zelf grootexporteur zijn van kaas 
en wijn?

Als we erkennen dat handel van cruci- 
aal belang is voor ontwikkeling, mogen we 
onze eigen markt met gesloten houden voor 
voedsel uit ontwikkelmgslanden Dat heeft 
wel gevolgen voor de mamer waarop we 
onze eigen landbouw orgamseren Een strikt 
systeem van productiequota en gegaran- 
deerde pnjzen, waarnaar sommige boeren en 
Groenen terugverlangen, is moeilijkte ver- 
emgen met ruime markttoegang voor ont
wikkelmgslanden Er zijn andere mameren 
om Europese overproductie af te remmen en 
boerenmkomens te steunen, zoals aanscher- 
pmg van milieu- en dierenwelzijnsregels, 
betere belonmg voor de groene en blauwe 
diensten die boeren de maatschappij leve- 
ren en een mededmgmgsbeleid dat boeren m 
staat stelt hun krachten te bundelen tegen- 
over supermarktketens en de agro-mdustne

Handel is met alleen van belang voor ont
wikkeling, maar 00k voor global governance 
De voortgaande kaalslag van tropische bos- 
sen schreeuwt om een betrouwbaar systeem 
van certificermg van exportproducten als 
soja en palmolie De Europese boodschap 
aan een land als Brazihe is echter ongeloof- 
waardig als zij luidt “Wij willen dat jullie 
verantwoorde soja gaan produceren Maar 
als jullie dat doen, willen we jullie soja nog 
steeds met ” Ook bmnen de Wereldhandels- 
orgamsatie is het streven om groene en soci- 
ale eisen te verbmden aan de handel tot mis- 
lukken gedoemd, wanneer de njke landen 
mettegehjkertijd meer markttoegang bieden 
aan ontwikkelmgslanden

Arbeidsmigratie
De Europese Groenen hebben terecht kn- 
tiekgeleverd op de Europese blue card, 
omdat die alleen beschikbaar is voor hoog- 
opgeleide migranten Een Europees systeem 
van werkvergunmngen, afgestemd op de 
arbeidsmarktsituatie van elk EU-land, moet 
er ook komen voor lager opgeleide migran
ten, alleen al om illegale migratie tegen te 
gaan Arbeidsmigratie is een reahteit Nu 
al zijn er vier tot acht miljoen illegaal wer- 
kende migranten m de EU Zij laten zich met

afschnkken doorgrenshekken, zeepatrouil- 
les en razzia’s De mspannmgen om de EU 
tot een fort te maken zijn wel funest voor 
Europa’s reputatie als bastion van open- 
heid en mensenrechten Naarmate de Euro
pese bevolking vergnjst en de krapte op de 
arbeidsmarkt toeneemt, zal de vraag naar 
laaggeschoolde migrantenarbeid alleen maar 
toenemen

Maar deze argumentatie schiet tekort 
om de politieke blokkades tegen een vol- 
waardig arbeidsmigratiebeleid weg te nemen, 
zeker m tijden van crisis en oplopende werk- 
loosheid De groene neigmg om de rechten 
van arbeidsmigranten zoveel mogehjk op te 
plussen -tijdelijke werkvergunmngen moe
ten al na twee of dne jaar worden omgezet 
m een defimtieve verbhjfsvergunnmg, vol- 
gens de Europese Groene Partij - maakt het 
er evenmm makkehjker op om bondgeno- 
ten te vmden m andere politieke strommgen 
Een prmcipiele keuze voor kosmopolitisme 
en transnationaal burgerschap, hoe belang- 
njk ook, volstaat met De Groenen zullen 
modellen voor arbeidsmigratie moeten ont- 
wikkelen die wederzijds profijt opleveren Zij 

moeten recht doen aan de belangen van het 
vergnjzende Europa, van de migranten zelf 
en van hun herkomstlanden Anders blijven 
de Groenen klem zitten tussen het rechtse 
verhaal over maatschappelijke kosten en cul- 
turele spanmngen en het Imkse (SP-)verhaal 
waarm migratie gehjkstaat aan uitbuitmg en 
brain drain

Een kansnjk model van arbeidsmigratie 
zal m voldoende mate circulair moeten zijn 
Het moet arbeidsmigranten stimuleren om 
in Europa verworven kenms, vaardigheden, 
contacten en kapitaal ten dienstete stellen 
van de ontwikkeling van hun land van her- 
komst Terugkerende migranten zouden de 
mogehjkheid moeten hebben om de opge- 
bouwde sociale rechten uitbetaald te knj- 
gen, als startkapitaal voor een onderneming 
in het moederland Terugkeer verhoogt de 
brain gam voor ontwikkelmgslanden en ont- 
last de Europese verzorgingsstaten

Om te voorkomen dat arbeidsmigranten 
met een mislukte loopbaan zich voegen bij de 
kansarme onderklasse in Europese steden, 
ligt het voor de hand om werkvergunmngen 
een tijdelijk karakter te geven, zoals ook nu 
al hetgeval is Maar dat volstaat met In het 
vooruitzicht van onherroepelijke terugkeer 
zal memg migrant besluiten onder te dui- 
ken in het circuit van illegale arbeid Om tij
delijke migranten te doen terugkeren naar 
hun land van herkomst moet de terugkeer 
minder onherroepelijk worden Zij moeten

de cirkel kunnen sluiten Juist door terug te 
keren moeten zij hun kans op een visum of 
werkvergunmng kunnen vergroten Canada 
heeft zo’n programma voor Mexicaanse land- 
arbeiders Alleen wanneer zij zich aan de 
voorwaarden van hun tijdelijke werkvergun- 
mng houden maken zij kans op een meuwe 
vergunmng In 2002 bleefgeen enkele Mexi
caanse arbeider langer in Canada dan toege- 
staan Dergehjke modellen verdienen het om 
door de Europese Groenen te worden opge- 
pakt en uitgewerkt, in het voile besef dat de 
werkelijkheid altijd gecompliceerder is dan 
elkjundisch model Migranten worden ver- 
hefd, trouwen en wortelen in het gastland, 
bijvoorbeeld Dat is ook mooi

De Groenen vormden in de afgelopen tien 
jaar de meest eensgezinde fractie in het 
Europees Parlement, zo bhjkt uit analyses 
van het stemgedrag van de Europarlemen- 
taners Het is met zeker dat de huidige frac
tie, die groter en veelkleunger is, die status 
behoudt Wil het politieke gewicht van de 
Groenen hun zeteltal blijven overtreffen, dan 
is verdergaande programmatische toenade- 
rmg geboden Te meer omdat te verwachten 
valt dat de gezamenlijke visie van de Euro
pese groene partijen geleidehjk aan politiek 
belang zal wmnen ten opzichte van de natio
nale verkiezmgsprogramma’s Dat is bijvoor
beeld het geval wanneer de Groenen in 2014 
een gezamenlijke kandidaat naar voren schui- 
ven voor de opvolgmg van Commissievoor- 
zitter Barroso of een andere Europese sleu- 
telfiguur

Met het sterke gezamenlijke project van 
de Green Deal hebben de Groenen dit jaar 
het ontbreken van een gezamenlijke kan
didaat kunnen maskeren Maar als we van 
de Europese verkiezmgen een echte stnjd 
om de macht willen maken, zal de stnjd met 
alleen om programma’s, maar ook om perso- 
nen moeten draaien Andere politieke fami
lies werken daaraan De Groenen mogen 
daarbij met achterbhjven Laten we ervoor 
zorgen dat we in 2014 een sterke groene kan
didaat hebben voor het ambt van Europees 
minister van Buitenlandse Zaken (die met zo 
mag heten) En laten we eraan werken dat 
die kandidaat zich kan beroepen op een geza- 
menlijke groene visie op de mondiale uitda- 
gmgen
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Zondagauond teleuisieauond De 
mobilisatie uan 1939 m AndereTijden 

Het uerhaal van de ontroerend onschul- 
dige hoop op een goede afloop uertelt 
zichzelf door raakgekozen dagboek- en 
bneffragmenten en archiefbeelden We 
zien hoe Hollandsejongens en mannen 

zich klaarmaken ooorde oorlog Zijn er 
tegenwoordig high tech simulatiesnoor, 

m AndereTijden zien we hoe jongens 
en mannen oefenen met afweergeschut 
door te mikken op wat emit ziet als 
een gefiguurzaagd uhegtuigje op een 
lamje houten stok Een man looptmet 

omzichti^e passen door het ueld, de stok 
hoog opgeheven, terwgi zijn makkers 
proberen het ohegtuicjje in het oizier 

te knjgen Volgende beeld een man in 

een uitzichtpost in een boom Zit-ie nou 

gewoon in een stoel die met touwen m de 
boomkrum is vastgebonden, een beetje 
scheef 00k nocp Ondertussen op de grand 

mks stormbaan, maargymnastiek Dan 

zaklopende soldaten

1914 defimtiefoerleden tijd was Welhcht 

dat Nederland, zonder de eruanng uan de 
Grote Oorlog, dat gemist had5 Of was het 

een illustratie nan Martin nan Creoelds 
obseroatie dat Nederland nooit een 

oorlogscultuurheeftgehad5 Een mooie 

uitzendmg m ledergeual

Na AndereTijden Zembla Met een 

uitzendmg ouer Nederland als belastmg- 

paradijs uoor multinationals Obama 

noemde ons land samen met lerland en 
Bermuda als belastmgparadijzen, en 

daar had Nederland tegen geprotesteerd 

Maar Obama had gehjk, stelt hoogleraar 
belastmgrecht 6 Michielse in Zembla 

Hij njdt in een donkere cabno longs de 

uele bneuenbusondernemingen om hette 

laten zien de Intertrust, de Herengracht, 

Citco Een pubhekgeheim, wotonder- 

streept wordt door de oude beelden uit 
het NOS Journaal en uit het programma 

Gouden Bergen uan Lex Runderkamp 

en Feike Saluerda - in een untte DS - uit 

1986
Doen ze dat nog steeds in het leger, 

uraag ik me af, zaklopen5 Een stukje 

teambuilding5 Het doet ollemoal euen 

denken aan het uerhaal uan de spontane 

uerbroedermgen rood kerst 1914 in de 
loopgrauen uan de Eerste Wereldoorlog, 

mooi beschreuen in Modns Ekstems’ 

Rites of Spring Maar dat waren uolgens 
Ekstems de laatste stuiptrekkmgen uan 

een andere eeuiu, uan een andere mamer 
uan oorloguoeren, die na die winter uan

Gouden bergen was ‘het eerste pecu- 

maire magazine op de Nederlandse tu’ 
Niet alleen deze uitzendmg uit 1986,00k 

afleuenngen als ‘De kroch uan ‘87’ en 

‘De pnjs uan een schoon milieu’ kunnen 

in een geupdate uersie zo weer uertoond 
worden In het fragment uit de afleuermg 
‘Nederland belastmgparadijs’ komt de 

toenmahg uoorzitter uan de ueremgmg 
uan belastmgambtenaren, de heer Clanjs,

aan het woord Clanjs had destijds m een 

brief aan Fmancien al op het probleem 

uan de multinationals en de belas- 
tmglekken gewezen Het bedrag dat de 

Nederlandse schatkist mishep werd toen 
geraamd op zo’n uier miljardgulden De 

16 miljard euro uan Zembla, de meuwe 
becijfermg uan het belastmggat dat 

multinationals m 2007 in de Nederlandse 

staatskas zouden hebben gestagen, had 

hetjournaal al gehaald En het leek dan 

meteen 00k het emge meuws aan de 
uitzendmg

Hoe die berekenmg nou precies tot stand 
wasgekomen bleefook na de uitleg 
onduidelyk Wat me een dag later nog 

het meest is bijgebleuen uan Zembla is 

de maggi De maggi op tafel bij Hotel 
des Indesm hetfragmentje uit Gouden 

Bergen Misschien is het omdat ik er na 

Andere tijden extra geuoehg uoor was, 
uoor de knulhgheid Of welhcht omdat 
ik aljaren een kleme fascmatie heb uoor 

maggi Mijn zusje Maaike en ik hadden 

toen we Idem waren hetzogenaamde 
‘maggischaap’ Een wollen knuffel die 

we ooit een scheutje maggi onder de 

staarthaddengesprenkeld Een Idem 

brum ulekje was hetgeworden, maarde 

typischegeur was nogat doordrmgend 
en zit er uyfentwmtigjaar later nog Je 

moest het schaap gewoon altyd euen 
onder de stoart ruiken Maar daar stand 

dus een Idem, uiezig flesje maggi op tafel 

Zo een waaruan de plakkenge buitenkant 
maanden of misschien weljaren stof 
heeft opgenomen Naar uerluidt kunje 

00k maar het beste oude maggi hebben, 
want op Europees mueau schynt besloten 

te zijn het soja-eiwit m de maggi te uer- 

uangen doortarwe-eiwit Endesmaak- 
uersterker zou daardoor tegenwoordig 

nogal stmken



ht aan het woord. Clarijs had destijds in een 
de brief aan Financier al op het probleem 
let uan de multinationals en de belas-

tinglekken gewezen. Het bedrag dat de 
Nederlandse schatkist misliep werd toen 

^geraamd op zo’n uier miljardgulden. De 
t6 miljard euro uan Zembla, de nieuwe 
becijferin^ uan het belastinggat dot 
multinationals in 2007 in de Nederlandse 
staatskas zouden hebben ^eslagen, had 
het journaal al cjehaald. En het leek dan 
meteen 00k het enicje nieuurs aan de 
uitzending.
Hoe die berekenimj nou precies tot stand 
tuas cjekomen bleefook na de uitleg 
onduidehjk. Wat me een dag later nog 
het meest is bijgebleuen uan Zembla is 
de magcji. De maggi op tafel bij Hotel 
des Indes in hetfracjmentje uitGouden 
Bergen. Misschien is het omdat ik er na 
Andere tijden extra geuoelig uoor was, 
uoor de knulligheid. Of tuellicht omdat 
ik al jaren een kleine fascinatie heb uoor 
maggi. Mijn zusje Maaike en ik hadden 
toen rue klein luaren het zogenaamde 
‘maggischaap’. Een u/ollen knuffel die 
we ooit een scheutje maggi onder de 
staart hadden gesprenkeld. Een klein 
bruin ulekje tuas hetgetuorden, maarde 
typlsche gear was nogal doordringend 
en zit er uijfentiuintigjaor later nog.Je 
moest het schaap getuoon altijd euen 
onder de staart ruiken. Maar daar stond 
dus een klein, uiezig flesje maggi op tafel.
Zo een waaruan de plakkerige buitenkant 
maanden of misschien urel jaren stof 
heeft opgenomen. Naar uerluidt kun je 
?ok maar het beste oude maggi hebben, 
tront op Europees niueau schijnt besloten 
e zijn het soja-eiiuit in de maggi te uer- 
angen door tarwe-eiwit. En de smaak- 
ersterker zou daardoor tegenwoordig 
ogal stinken.

:uentig jaar later is de onschuld uan 
! laatste maanden uoor de Ttueede 
ereldoorlog zoet-bitter. Met de bril uan 
zien dat houten uliegtuigje, die uitkijk- 

)el en het zaklopen er ontroerend knul- 
uit. Maar de Nespressomachine, de 
iluituorming rond Irak en Afghanistan, 
pakken uan Matthijs uan Nieutukerk;
! zouden ute ouer tiuintig ofzeuentig 
■ naar beelden uan nu kijken? Of laat 
; ouond teleuisie uiteindehjkzien dat 
mige onderwerpen de large houd- 
■heid uan de gear uan oude maggi 
ien? Omdat ze altijd, en daarom 
:, urgent nieuws lijken.

In de jaren zestig en zeventig 
bloeiden bedrijven als Lips, Sola, 
Cero en Remia in en rond Zeist. 
Een tekort aan Nederlandse 
werknemers gaf Marokkaanse 
mannen de kans geld te verdie- 
nen. Zij hielpen elkaar aan werk 
en een pension. Later volgdeh 
hun vrouwen, al of niet met kin- 
deren. Zo ontstond een Zeister 
Berbergemeenschap metveel 
onderlinge familiebanden.
Veertig jaar later zocht fotograaf 
Bernice Siewe hen op en maakte 
een boek en een foto-expositie 
over een groep mensen wier leven 
verbazingwekkend anders liep dan 
zij verwachtten.

Boek isbn 978 94 8063 cno 5 
Uitgeverij post editions / Stichting 
Oog&Co

Expositie t/m 30 december 
in de publiekshal van de gemeente 
Zeist: Slotlaan 20. 
ma-di-wo 8-15 u, do 12-20 u, 
vr 8.00-12.30 u
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Cultuurpolitiek onder Plasterk

y

De culturele sector maakt zich 
zorgen over de opkomst van 
de PVV, die geen geld wil uit- 
geven aan kunst. Een toekom- 
stig kabmet met die party en 
een lege schatkist vormt een 
groot gevaar Ook de meuwe 
basismfrastructuur van het 
Nederlandse subsidiestelsel 
verzwakt de positie van kunst, 
omdat het genoegen neemt 
met middelmatigheid. Minister 
Plasterk zegt te streven naar 
excellence, maar in de praktijk 
gaat dat met samen met de 
zucht naar een groot pubhek. 
Dat bhjkt uit een incident met 
een Nederlandse voorstellmg 
tijdens het theaterfestival van 
Avignon deze zomer.

En toen klonk er een scheldkanon- 
nade in het statige Cour D’Honneur van 
het Pauselijk Paleis in Avignon Een Franse 
toeschouwer liet luidkeels weten dat hij 
de voorstellmg Kasimiren Karolwe van de 
Veenfabnek en NTCent een schijtvoorstel- 
ling vond en een schande voor het Franse 
festival, waarde Nederlandse regisseurs 
Paul Koek en Johan Simons hoofdgasten 
waren Een deel van het pubhek steunde de 
schreeuwlehjk, terwijl het andere deel hem 
luidkeels verzocht zijn bek te houden of 
wegtegaan Het rumoer was zodamg dat 
de voorstellmg enkele mmuten stil kwam te 
liggen

Opvallend was de reactie m de 
Nederlandse kranten Ineens doken de 
afgelopen jaren steeds mimemer geworden 
kunstkaterns van de grote kranten op het 
relletje Terwijl ze van te voren nauwehjks 
aandacht hadden besteed aan hetfeit dat 
twee van de beste regisseurs van Nederland 
waren uitgenodigd op het meest prestigi- 
euze podium van een van de belangnjkste 
Europese theaterfestivals Nauwehjks stond 
er m de artikelen over de rel lets over het 
belang van de voorstellmg, het belang van 
het festival, de andere beroemde theaterma- 
kers of de voorstellmg zelf Regisseur Paul 
Koek bleef redehjk ontspannen onder de 
roeng verlopen eerste voorstellmg Hij vond 
het eigenhjk wel prettig dat er op de tribune 
een discussie over de voorstellmg ontstond 
Hij gaf aan dat beter te vmden dan de stan- 
daard Nederlandse reactie op welke theater- 
voorstelhng dan ook ‘wel leuk’

Middelmaat
Hoewel ze zich nzoo kilometer onder Den 
Haag afspelen, kunnen de wederwaardig- 
heden van Kasimir en Karohne een aardige 
aanzet geven om eens te kijken naar hoe 
Internationale topkwahteit m de kunst zich 
verhoudt tot het meuwe subsidiestelsel 
dat Nederland per i januan 2009 heeft 
Want Vincent Baudnller, de directeur van 
het Festival van Avignon, hjkt net als onze 
minister van cultuur, te streven naar excel- 
lentie

Onder de leidmg van Vincent Baudnller 
is het festival van Avignon ambitieuzer 
geworden en nog mternationaler Hij nodigt 
vele grote theaterregisseurs en gezelschap- 
pen uit (dit jaar naast Koek en Simons 
Marthaler, Warhkovsky, Rimini Protokol 
en Pipo del Bono) In zijn streven naar 
Europese topkwahteit moet hij wel veel, 
minder belangwekkend, Frans theater aan



zich voorbij laten gaan, terwijl hij weet dat 
dit het Franse publiektegen het zere been 
is Tegehjkertijd ging m de stad na de rel 
het gerucht dat de schreeuwer mgehuurd 
zou zijn door extreemrechts dat het festi
val maar ehtaire geldverspillmg vmdt Hij 

zou ook al andere voorstellmgen op gehjke 
wijze hebben verstoord Onmogelijk is die 
hypothese met extreemrechts vormt een 
machtig blok in Zuid-Franknjk Toch heeft 
Baudnller liever een relletje, een discussie 
met extreemrechts of een deels ontevreden 
pubhekdan een middelmatig festival ‘Wei 
leuk’, is voor Baudnller, ook al werkt hij 
voorzestig procent met belastmggeld, geen 
optie

Natuurlijk is onze minister Plasterk geen 
festivaldirecteur En is Nederland geen 
Avignon Toch heeft Plasterk met Baudnller 
gemeen dat hij Internationale topkwahteit 
in de kunsten hoog op zijn mmistenele ver- 
langlijstje heeft staan In zijn nota Kunst van 
leven schreef hij twee jaar geleden “Talent 
wordt onvoldoende benut Aan excellence 
wordt te weimg aandacht besteed ( ) Het 
cultuurbeleid zal de komende tijd meer 
ruimte bieden aan talent Het kabmet 
wil ervoorzorgen dat Nederland op het 
gebied van de kunsten zi)n koppositie in 
internationaal opzicht behoudt, versterkt, 
dan wel verknjgt ” Bovendien zette hij in 
op het prmcipe ‘meer voor minder’ Minder 
gezelschappen zouden in het nieuwe stelsel 
subsidie knjgen, zodat de beste gezelschap
pen meer financiele ruimte zouden knjgen 
Toch is het nu juist de structuur die Plasterk 
ontwierp die het gevaar in zich draagt dat 
het Nederlandse theaterlandschap in mid- 
delmaat verzmkt Zeker in combmatie met 
het nieuwe zogenaamde profijtbegmsel, dat 
bepaalt dat culturele mstelimgen meer eigen 
mkomsten moeten genereren onder de drei- 
gmgvan subsidiekortmg

Want het is, grof gesteld, middelmaat 
waarop het nieuwe stelsel is gestoeld Het 
is wat dat betreft een typisch Hollands 
polderstelsel, omdat het er op gencht is 
ledereen tevreden te houden Maar daar- 
door is het ook gebaseerd op tegenstnj- 
dige uitgangspunten Ten eerste wil onze 
minister dus culturele topkwahteit Maar 
die kwahteit moet in het nieuwe stelsel wel 
voor heel Nederland in een bepaalde straal 
bereikbaar zijn (geregeld door elke regio zijn 
grote theatergezelschap te geven), die voor 
een breed pubhek herkenbaar repertoire 
brengen (de mstandhoudmgsfunctie van de 
regiogezelschappen) en die metteveel geld

kosten en zelfwel geld moeten opleveren 
(het profijtbegmsel) Ook mocht het nieuwe 
stelsel metteveel geld kosten Toen de 
Raad voor Cuituur de minister er vong jaar 
op wees dat zijn herziemng van het stel
sel met behoud van kwahteit duurder zou 
worden dan begroot, werd de Raad door de 
minister hardhandig teruggefloten en moest 
het adviesorgaan zijn huiswerk bmnen de 
begrotmg over doen

Alleen al bij de nadruk op regiogezel- 
schappen begmt de kwahteitsschoen te 
wrmgen Je kunt kwahteit bij een bepaald 
regiogezelschap of-orkest immers met 
afdwingen Dat is er of dat is er met Je kunt 
hoogstens de komst van talentvolle makers 
stimuleren door meer middelen en moge- 
hjkheden beschikbaar te stellen, maardaar- 
mee is met gezegd dat de grootste talenten 
ook echt komen Opvallend is de vlucht 
naar Amsterdam Steden als Maastricht en 
Arnhem mogen dan beschikken over uitge- 
breid kunstvakonderwijs, op het moment 
dat de acteurs, regisseurs en dansers zijn 
opgeleid, vertrekken ze massaal naar de 
hoofdstad, omdat daar nu immers meer 
werkgelegenheid is Dat heeft gevolgen voor 
de kwahteit van de stadsgezelschappen Er 
gaat nu veel geld naar gezelschappen die, 
als er alleen op grond van artistieke kwahteit 
zou worden beoordeeld, geen schijn van 
kans zouden maken Een voorbeeld is De 
Utrechtse Spelen dat met zijn eerste twee 
voorstellmgen als stadsgezelschap heeft 
aangetoond pnma platte komedies te kun- 
nen maken voor een groot pubhek Artistiek 
moet regisseur Jos Thie zijn leiderschap 
echter nog bewijzen Ook Het Zuideljk 
Toneel uit Tilburg (voorheen Eindhoven) 
schippert al tijden artistiek Aan de andere 
kant worden talentvollere makers die wel 
op Europees topmveau theater maken, 
zoals Theu Boermans, m het nieuwe stelsel 
gepasseerd, omdat ze zich m de verkeerde 
regio bevmden en (hoe dom ook) weigeren 
om te verhuizen

Ook de mstandhoudmgsfunctie en het 
profijtbegmsel zijn met per se stimulansen 
voor topkwahteit De overheid dwmgt kun- 
stenaars meer eigen mkomsten te gene
reren en dat te doen met het spelen van 
(herkenbaar) repertoire Dat uitgangspunt 
is goed bedoeld, maar het gevaar bestaat 
dat kunstenaars kunst gaan maken met uit 
noodzaak om lets over de wereld te zeg- 
gen, maar om het pubhek te paaien of (nog 
erger) de subsidiegever Maar dat zou toch 
met detaak van overheidsgesteunde kunste

naars moeten zijn Marktpartijen zoals Joop 
van den Ende of Hummehnck Stuurman 
moeten, gezien hun subsidieloze positie, 
het grote pubhek al mm of meer geven wat 
het wil Dat zouden regiogezelschappen 
dus met meer als uitgangspunt hoeven en 
moeten hebben Die moeten mijns mziens 
juist streven naar dat belangwekkend en 
excellent theater, zoals Plasterk dat graag 
m Kunst van leven wilde zien Het feit dat 
regiogezelschap De Utrechtse Spelen het 
grote pubhek vermaakt met mooi gemaakt, 
maar plat theater, stemt vooral zorgehjk 
omdat overheidsgesteunde gezelschappen 
met met de markt zouden moeten concurre- 
ren Waar festivalleider Baudnller voluit voor 
de ambitie gaat en daarbij zijn artiesten vnj 
laat (en dus het gevaar loopt het pubhek 
tegen het hoofd te stolen), wordt talent 
door Plasterk m een zodamge structuur van 
eisen en verwachtmgen geperst dat het top
kwahteit juist m gevaar brengt Kwahteit m 
de kunst gedijt met m een te strakke struc
tuur

Buttplug
Onder zowel het idee van de spreidmg, de 
mstandhoudmgsfunctie als het profijtbe
gmsel zeurt ergens de sociahstische ega- 
hteitsgedachte kunst moet voor ledereen 
bereikbaar en te begnjpen zijn En als een 
gezelschap daar met voor zorgt, dan word 
het daar door de overheid met het profijt
begmsel m de hand voor gestraft Toch zou 
Plasterk zich ookeens kunnen afvragen hoe 
het komt dat kunst m de openbare ruimte 
vaak met meer voorstelt dan een stalen hoe- 
pel of een bol Omdat die vormen memand 
tegen het hoofd kunnen stolen en ledereen 
dus tevreden en onaangedaan langs het 
kunstwerk kan slenteren Maar is het dan 
nog wel kunst11 Of is het alleen ‘wel leuk’
Kabouter Buttplug m Rotterdam was meer 
dan alleen leuk en moest daarom tot voor 
kort zijn dagen shjten op de bmnenplaats 
van Boijmans Hetzelfde dreigt nu te gebeu- 
ren met een kunstwerk m de Utrechtse i
meuwbouwwijk Leidsche Rijn waar buurt- 
bewoners zich storen aan de ‘lehjkheid’ van 
een kunstwerk m hun park t

Natuurlijk komt die egahteitsgedachte v
van de overheid ergens vandaan Het idee is 
dat ledereen met zijn belastmgcentjes aan l
kunst meebetaalt en er dus ook van moet f
kunnen gemeten Zeker m een popuhstisch i 
pubhek domem waarm kunst wordt weg- |
gezet als een ‘hnkse hobby’ of ehtaire gelds- J 
mijtenj hgt het idee dat kunst misschien wel |

eens met voor ledereen weggelegd zou kun
nen zijn gevoehg Baudnller kiest m Avignon 
bmnen dit spanmngsveld echter precies de 
tegenovergestelde richtmg dan Plasterk Het 
zal hem worst wezen of het grote pubhek 
het mooi vmdt of met, hoewel het geld 
waarvan hij zijn festival programmeert voor 
meer dan de helft uit belastmggeld bestaat 
Hij kiest die voorstellmgen waarvan hij vmdt 
dat ze op dat moment belangwekkend zijn 
en lets wezenhjks te zeggen hebben over 
kunst, de maatschappij of de wereld m het 
algemeen

Je zou kunnen verdedigen dat het juist 
de kracht is van het diverse Nederlandse 
theaterstelsel dat grote, letwat behoudender 
gezelschappen kunnen bestaan naast een 
meer expenmentele marge Dat kan waar 
zijn, maar zijn we als Nederlandse samenle- 
vmg, als cultuursector en pohtiek tevreden 
dat ‘wel leuk’-theater m de basis verankerd 
is? Er zijn m dat verband m Nederland twee 
vragen die te weimg worden gesteld waar- 
om is theater m deze tijd belangnjk? En wat 
voor een theater willen we m Nederland? 
Vincent Baudnller schreef m het program- 
maboekje van Avignon 2009 “De mens 
moet wel verhalen vertellen, omdat ze hem 
zijn mensehjkheid schenken, hem toestaan 
de wereld te begnjpen en de verleidmg van 
het vergeten helpen te weerstaan De verha
len die ons verbmden met en aanwezig zijn 
op de theaterpodia smds de oorsprong van 
het theater leren ons bovendien wantrouwig 
te zijn, met name wanneer verhalen ons 
slechts zekerheden overbrengen of wan
neer de economische, rehgieuze of pohtieke 
machten de emoties willen misbruiken die 
die verhalen ons verschaffen ”

Dat is natuurlijk een vnj persoon- 
hjke opvattmg, maar ik sluit me graag bij 
Baudnller aan In deze tijd zijn grote maat- 
schappehjke ‘verhalen’ (kapitahsme, hbera- 
hsme, democratie) aan het schuiven of zijn 
ofhjken langzamerhand met meergeloof- 
waardig Bovendien wordt (en dat geldt m 
leder geval m Nederland) het debat hierover 
bepaald door degene die het hardste kan 
schreeuwen In een dergehjk tijdsgewncht 
kan (en moet?) kunst denkkaders, gedach- 
testromen en zekerheden bevragen Zo kan 
kunst — en dat geldt zeker ook voor theater 
- een bijdrage leveren aan een beschaafde 
samenlevmg die m staat is ook andere, 
onbekende en nieuwe verhalen m zich op 
te nemen De zelfverklaarde culturele acti
vist James Early nep onlangs m een lezmg 
kunstenaars op om vooral de boot van de



aars moeten zijn Marktpartijen zoals Joop 
an den Ende of Hummelinck Stuurman 
noeten, gezien hun subsidieloze positie, 
et grote pubhek al mm of meer geven wat 
etwil Datzouden regiogezelschappen 
us met meer als uitgangspunt hoeven en 
noeten hebben Die moeten mijns mziens 
jist streven naar dat belangwekkend en 
xcellent theater, zoals Plasterk dat graag 
i Kunst van leven wilde zien Het feit dat 
egiogezelschap De Utrechtse Spelen het 
;rote pubhek vermaakt met mooi gemaakt, 
naar plat theater, stemt vooral zorgehjk 
imdat overheidsgesteunde gezelschappen 
let met de markt zouden moeten concurre- 
en Waarfestivalleider Baudnller voluit voor 
|e ambitie gaat en daarbij zijn artiesten vnj 
aat (en dus het gevaar loopt het pubhek 
egen het hoofd te stoten), wordt talent 
loor Plasterk in een zodamge structuur van 
nsen en verwachtmgen geperst dat het top- 
;wahteit juist in gevaar brengt Kwahteit in 
le kunst gedijt met in een te strakke struc- 
uur

3uttplug
)nder zowel het idee van de spreidmg, de 
nstandhoudmgsfunctie als het profijtbe- 
;msel zeurt ergens de sociahstische ega- 
teitsgedachte kunst moet voor ledereen 
lereikbaar en te begnjpen zijn En als een 
;ezelschap daar met voor zorgt, dan word 
let daar door de overheid met het profijt- 
legmsel in de hand voor gestraft Toch zou 
'lasterkzich ookeens kunnen afvragen hoe 
let komt dat kunst in de openbare ruimte 
aak met meer voorstelt dan een stalen hoe- 
iel of een bol Omdat die vormen memand 
egen het hoofd kunnen stoten en ledereen 
lus tevreden en onaangedaan langs het 
unstwerk kan slenteren Maar is het dan 
log wel kunst5 Of is het alleen ‘wel leuk’ 
[abouter Buttplug in Rotterdam was meer 
Ian alleen leuk en moest daarom tot voor 
ort zijn dagen shjten op de bmnenplaats 
an Boijmans Hetzelfde dreigt nu te gebeu- 
en met een kunstwerk m de Utrechtse 
ueuwbouwwijk Leidsche Rijn waar buurt- 
lewoners zich storen aan de ‘lehjkheid’ van 
ien kunstwerk in hun park 

Natuurhjk komt die egahteitsgedachte 
an de overheid ergens vandaan Het idee is 
lat ledereen met zijn belastmgcentjes aan 
:unst meebetaalt en er dus ook van moet 
;unnen gemeten Zeker in een popuhstisch 
lubhek domem waann kunst wordt weg- 
;ezet als een ‘hnkse hobby’ of ehtaire gelds- 
mjtenj hgt het idee dat kunst misschien wel

eens met voor ledereen weggelegd zou kun
nen zijn gevoehg Baudnller kiest in Avignon 
bmnen dit spanmngsveld echter precies de 
tegenovergestelde nchtmg dan Plasterk Het 
zal hem worst wezen of het grote pubhek 
het mooi vindt of met, hoewel het geld 
waarvan hij zijn festival programmeert voor 
meer dan de helft uit belastmggeld bestaat 
Hij kiest die voorstellmgen waarvan hij vmdt 
dat ze op dat moment belangwekkend zijn 
en lets wezenhjks te zeggen hebben over 
kunst, de maatschappij ofdewereld in het 
algemeen

Je zou kunnen verdedigen dat het juist 
de kracht is van het diverse Nederlandse 
theaterstelsel dat grote, letwat behoudender 
gezelschappen kunnen bestaan naast een 
meer expenmentele marge Dat kan waar 
zijn, maar zijn we als Nederlandse samenle- 
vmg, als cultuursector en pohtiek tevreden 
dat ‘wel leuk’-theater in de basis verankerd 
is5 Er zijn in dat verband in Nederland twee 
vragen die te weimg worden gesteld waar- 
om is theater in deze tijd belangnjk5 En wat 
voor een theater willen we in Nederland5 
Vincent Baudnller schreef in het program- 
maboekje van Avignon 2009 “De mens 
moet wel verhalen vertellen, omdat ze hem 
zijn mensehjkheid schenken, hem toestaan 
de wereld te begnjpen en de verleiding van 
het vergeten helpen te weerstaan De verha
len die ons verbmden met en aanwezig zijn 
op de theaterpodia smds de oorsprong van 
het theater leren ons bovendien wantrouwig 
te zijn, met name wanneer verhalen ons 
slechts zekerheden overbrengen of wan
neer de economische, rehgieuze of pohtieke 
machten de emoties willen misbruiken die 
die verhalen ons verschaffen "

Dat is natuurhjk een vnj persoon- 
hjke opvattmg, maar ik sluit me graag bij 
Baudnller aan In deze tijd zijn grote maat- 
schappehjke ‘verhalen’ (kapitahsme, hbera- 
hsme, democratie) aan het schuiven ofzijn 
ofhjken langzamerhand met meergeloof- 
waardig Bovendien wordt (en dat geldt in 
leder geval in Nederland) het debat hierover 
bepaald door degene die het hardste kan 
schreeuwen In een dergehjk tijdsgewncht 
kan (en moet5) kunst denkkaders, gedach- 
testromen en zekerheden bevragen Zo kan 
kunst - en dat geldt zeker ook voor theater 
-een bijdrage leveren aan een beschaafde 
samenlevmg die in staat is ook andere, 
onbekende en meuwe verhalen in zich op 
te nemen De zelfverklaarde culturele acti
vist James Early nep onlangs in een lezmg 
kunstenaars op om vooral de boot van de

financiele en morele crisis met te missen 
Nu is het moment, zei hij, waarop kunste
naars mogehjkheden hebben om meuwe 
denkkaders, meuwe ‘verhalen’ voorte stel- 
len en zo hun meerwaarde te laten zien 
Het probleem is alleen dat met ledereen zit 
te wachten op theater dat het onbekende 
op het podium uitnodigt of meuwe vormen 
zoekt om het oude en bekende te onder- 
zoeken De Franse toeschouwer m het Cour 
D’Honneur in leder geval met en welhcht 
een deel van het Nederlandse pubhek ook 
met Maar moet dat ons er dan van weer- 
houden om goed en belangwekkend theater 
over deze tijd mogehjk te maken5 Het iro- 
msche is dat juist het ‘wel leuk'-theater, dat 
met voortkomt uit een noodzaak en dat met 
genoeg zijn eigen belang weet te verwoor- 
den, koren op de molen is van degenen die 
het hefst een emde zouden maken aan alle 
zogenaamde hnkse hobby’s En met een 
extreemrechts kabmet en een lege schatkist 
in het vooruitzicht is dat geen goed meuws 
voor de culturele sector Waarom, zo zullen 
de popuhsten zeggen, zouden we nog een 
kunstvorm subsidieren als Joop van den 
Ende en Hummelinck Stuurman laten zien 
dat dat ook zonder subsidie kan5 De mis- 
vatting die het kunstdebat dreigt bmnen te 
sluipen is dat we subsidie aan kunst geven, 
terwijl er maar een kleme groep in gemteres- 
seerd is Deze misvattmg, die onder andere 
wordt geuit door de PVV en onlangs nog 
in een debat door Pastors van Leefbaar 
Rotterdam, knjgt vanuit de pohtiek en van- 
uit de sector te weimg weerwoord Maar 
we geven juist subsidie aan kunst, omdat er 
(helaas, helaas) maar een kleme groep in 
gemteresseerd is en het dus met kan con- 
curreren met de markt Toch vmden we het 
wel belangnjk dat die kunstuitmgen er zijn 
Dat belang wordt zo weimg verwoord Ook 
door het verdeelde kunstenveld De verdien- 
ste van kunst (en het geld dat het daarvoor 
van de samenlevmg ontvangt) wordt door 
de sector veel te gemakkehjk voor kenmsge- 
vmg aangenomen Dat is m deze tijd uiter- 
mate gevaarhjk en het pleidooi van (onder 
andere) Els Swaab om de vnjheid van kunst 
in de grondwet op te laten nemen, komt, 
hoe dracomsch het idee ook is, uit een 
dezelfde zorg voort

Het helpt ook met mee dat er nauwe- 
hjks meer een seneuze kunstkntiek is m 
Nederland die kan helpen het maatschap- 
pehjk belang van kunst uit te dragen Dat 
de kranten alleen op het relletje m Avignon 
doken is daarvan een veegteken Als de

kunstsector zelf en de media het hun maat- 
schappehjk belang met verdedigen (maar 
wel hun eigen belang verdedigen, want dat 
kan de cultuursector als de beste), dan zal 
die verdedigmg (iromsch genoeg) van de 
pohtiek moeten komen Zoals onlangs in 
de Volkskrant werd verwoord door diverse 
vertegenwoordigers uit de sector, zal de 
pohtiek dan wel los moeten komen van zijn 
krampachtige houdmgten opzichte van het 
zogenaamde Thorbecke-prmcipe Dat stelt 
dat de overheid geen menmg mag hebben 
over kunstzmmge uitmgen Het is voor de 
pohtiek echter onmogehjk om het belang 
van kunst te verdedigen als je (ten onrechte) 
volhoudt dat de pohtiek geen menmg over 
kunst mag hebben Terwijl juist de pohtiek 
straks het belang van kunst meer dan ooit 
zal moeten verdedigen Bovendien zal die 
pohtiek meer ambitie moeten tonen dan 
nu het geval is Alleen maar opschnjven 
dat je wilt streven naar Internationale kwa
hteit is met genoeg Dan moet er ook een 
stelsel zijn dat die ambitie ondersteunt en 
dat geent is op een consistente gedachte 
over de waarde van kunst die ontbreekt In 
Avignon laat Vincent Baudnller in het Idem 
zien dat dat mogehjk is, al is het tegen de 
khppen op ‘Wel leuk’ is gewoon met goed 
genoeg
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Jonas Staal

►

'Populistische performances II 
- Ceketend aan een standbeeld 
van Pim Fortuyn', 2007 
Foto: Sjoerd Oudman

► ►

'Replaced Street Signs',
2008, i.s.m. Vincent W.J. van 
Gerven Oei

De gemeente Den Haag 
plaatste Chinese straatnaambor- 
den in de Chinese buurt, zonder 
dat dit enige discussie opriep. 
Als ongewenste voortzetting 
van gemeentelijk beleid verving 
Staal samen met Van Gerven Oei 
straatnaamborden in de Schil- 
derswijk in het Arabisch. (foto: 
Teniersstraat - David Teniers de 
Jonge, i6io-i6go, schilder)

►

'Monument voor de verjaagde 
Rotterdammer', 2008, in op- 
dracht van; Ronald S0rensen, 3D 
model: Sjoerd Oudman 

Nadat PvdA raadslid Zeki 
Baran pleitte voor een 'Monu
ment voor de gastarbeider', 
wilde Leefbaar Rotterdam- 
raadslid Ronald Sorensen een 
monument voor de verjaagde 
Rotterdammer: een havenarbei- 
der met wederopbouw-ethos 
die met zijn gezin verjaagd was 
uit zijn stad. Staal nam deze op- 
dracht na overleg met de partij 
op zich.

► ►

'Iconen 2002-2006', 2006, 
foto: Maarten Steenhagen

Installatie in Enschede die po- 
litieke ontwikkelingen in kaart 
brengt na de dood van Pim For
tuyn.

58 Jonas Staal (1981) heeft de laat- 
ste jaren met zijn interventies in 
de openbare ruimte regelmatig 
stof doen opwaaien in het Ne- 
derlandse politieke landschap. 
Wij presenteren hier enkele 
voorbeelden van zijn werk, dat 
voortkomt uit de overtuiging dat 
kunst en politiek in ons land on- 
losmakelijk met elkaarverbon- 
den zijn. Ondanks financiele en 
inhoudelijke bemoeienis van de 
overheid met de kunsten, wordt 
door beide partijen het ideaal 
van vrije en onafhankelijke kunst 
in stand gehouden. Kunst vervult 
een propagandistische rol door- 
dat het het democratische ideaal 
van vrijheid vertolkt. De vrijheid 
van de kunst is daardoor in feite 
een schijnvrijheid. Zij zou zich 
aan deze rol moeten onttrekken 
door de verwevenheid met de 
macht voortdurend aan de orde 
te stellen.

Staal licht zijn visie toe in een 
zojuist verschenen publicatie; 
het essay Post-propaganda, 
uitgegeven door het Fonds 
bkvb. Het is te bestellen via 
mstuivenberg@fondsbkvb.nl 
of via de boekhandel.

▼ + achterop
'Bomb Wreck Jewellery', 2009, 
i.s.m. Jiska Hartog en Michiel 
Henneman, foto: Folkert Datema 
en Hein Mulder

Broche (86 x 45 X31 mm), on- 
derdeel van een juwelenset, ge- 
maakt van brokstukken uit auto's 
die gebruikt waren voor een aan- 
slag op de boekenmarkt van het 
Al Mutanabbiplein in Bagdad op 
5 maart 2007, waarbij 38 mensen 
het leven lieten.

De autowrakken waren te zien 
in het zomernummer 2007 van 
de Helling, nadat ze naar Neder
land waren gehaald. Verwerkt 
tot sierraden en geexposeerd in 
een kerk, tonen zij een samen- 
komst van economische en mo- 
rele waarden, en representeren 
daarmee een zowel ethisch als 
esthetisch conflict.
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