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Paradies Liebe, Oostenrijk 2012 
 De cineast Ulrich Seidl onder
zoekt in deze film de complexe 
machtsverhoudingen waartoe toe
risme kan leiden. De naar aandacht 
en liefde hunkerende vijftiger Teresa 
(Margarete Tiesel) gaat op strand
vakantie naar Kenia. Voor ze het 
weet is ze omringd door jonge zwarte 
mannen op zoek naar een sugar-
mummy. Ze verkopen spulletjes, 
excursies, en bovenal zichzelf. Dat 
dit geen ‘ware liefde’ is, mag duide
lijk zijn, maar wie nu wie gebruikt, is 
in deze film minder helder. Paradies 
Liebe is het eerste deel van een trilo
gie. De beide andere delen zijn ook al 
te zien: Paradies Glaube en Paradies 
Hoffnung.

Omslag: Albirds, 
Albert  Hennipman 2013. 
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Wie op vakantie gaat, heeft 
ook een vaste verblijfplaats. 
De belangrijkste reden voor 
een vakantie is niet de reis
bestemming, maar het ver
laten van het eigen huis. 

Een fragment uit het essay ‘Thuis. Een 

plaats om beu te worden’, uit de bundel 

Verrassingen, Meulenhoff, Amsterdam 1997. 

Dit is het vijfde en laatste deel. De tekst van 

het gehele essay is te vinden in de digitale 

bibliotheek voor de Nederlandse letteren: 

www.dbnl.org

Proloog  –  door Patricia de Martelaere
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‘Oost west, thuis best’
Shakespeare wist natuurlijk wel beter, 

en laat een personage in Henry V verkondi-

gen: ‘Elk mens is het vrolijkst als hij ver van 

huis vertoeft.’

 Tot het hebben van een huis behoort ook 

het geregeld verlaten daarvan, niet alleen 

dagelijks, voor een min of meer korte tijd 

(boodschappen, baan, bezoek), maar ook, 

systematisch, voor langere perioden. Tot het 

hebben van een huis behoort wezenlijk het 

met vakantie gaan. Zigeuners en nomaden 

gaan niet met vakantie.

 Het recht op vakantie is, zoals het recht 

op arbeid, in werkelijkheid niet een recht 

maar een verplichting. Wie niet met vakan-

tie gaat kan niet bewijzen dat hij ook zonder 

vaste woonplaats kan en bewijst dus dat hij 

niet zonder kan: hij blijft halsstarrig verder 

werken, knapt zijn huis op, onderhoudt zijn 

tuin.

 Wie toch vertrekt vindt altijd wel een 

reden om met geestdrift en overtuiging te 

vertrekken: gezondheid, ontspanning, cul-

tuur, zon en zee. De waarheid is dat mensen 

meestal niet met vakantie gaan om ergens – 

die specifieke plek – heen te gaan, maar om 

niet thuis te moeten blijven. Meestal weten 

ze zelf niet goed waarheen, dit jaar, ze zijn al 

overal geweest, niets is nog nieuw genoeg, 

teveel verre oorden beginnen al op thuis te 

lijken. En wie overal thuis is, verveelt zich 

overal. Een echte vakantie moet exotisch 

zijn, ze moet de vertrouwdheid doorbreken 

zonder evenwel volledig ontredderend te 

worden. Men kan niet met vakantie gaan in 

een krot in de sloppenwijken van Bombay, 

maar wel in het Hilton daar recht tegenover.

Een vakantie kan op twee manieren als 

vakantie mislukken. Soms valt een vakantie 

radicaal tegen: het eten was niet te eten, de 

kamers te klein en te heet, het strand onbe-

reikbaar, de zee te koud. Dat is erg, vooral 

omdat het ook allemaal te duur was, maar 

dit soort mislukking biedt als voordeel dat 

het thuis, nadien, zoveel aangenamer wordt, 

omdat alles er veel beter is. De andere soort 

mislukking is erger: het is die van de vakan-

tie die té zeer slaagt, zodat niemand nog 

naar huis wil.

 De remedie tegen de eerste mislukking, 

wanneer die zich herhaaldelijk voordoet, is 

betrekkelijk eenvoudig: gewoon thuisblijven, 

of zich een wandelend huis aanschaffen – 

een caravan, een tent – , waarin het eigen 

bed en het eigen eten gewoon kunnen wor-

den meegenomen.

 De tweede soort mislukking – die van 

het verpletterende succes – leidt tot andere, 

meer ingrijpende conclusies. Het eigen 

huis is klaarblijkelijk niet goed genoeg, er 

schort iets aan, het is niet in staat te zorgen 

voor een hartelijk onthaal. Verhuizen is een 

oplossing, of, wanneer dat niet kan, het bou-

wen van een tweede woonst, bij voorkeur 

op de plek waar het allemaal zoveel beter 

was: het buitenverblijf. Het buitenverblijf is 

het huis waarin men tegelijk thuis en weg 

moet zijn. Maar in het buitenverblijf her-

haalt zich, des te schrijnender, de tragiek 

van het huis: na verloop van tijd wordt het 

een verplichte bestemming, een tweede 

verveling, een gewoonte, een corvee. Of het 

wordt stilaan en stilzwijgend verwaarloosd, 

minder vaak bezocht, aan derden verhuurd 

of verkocht. Het buitenverblijf is als de min-

naar die, wanneer de vertrouwdheid toe-

neemt en de fascinatie verdwijnt, hetzij een 

tweede echtgenoot wordt, hetzij de bons 

krijgt.

 Het droomhuis is de plaats die men 

nooit beu zou worden, het paradijs dat niet 

verandert in een comme chez soi.

‘Dromen zijn bedrog.’ Als er één spreek-

woord is dat waar is, dan is het dit wel. Al 

is het niet zeker of er wel iets anders dan 

dromen zijn.

 =  
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Voor Odysseus was het zwerven over de wereld een tocht met een doel: 
thuis komen. Soms was dat een lijdensweg, soms een genotvol verwijlen. 
Hij hield zijn hoofd erbij en werd tot icoon van de moderne tijd, doordat hij 
de mythische figuren en de demonen van de angst overwon. 
De hedendaagse vakantieganger lijkt op zoek naar het tegendeel: hij wil 
juist weg van huis en het kan hem niet mythisch en exotisch genoeg zijn. 
Zijn hoofd zet hij het liefst op nul: nadenken hoeft niet in de vakantie. En zo 
komt het dat de doorsnee toerist zich niet vastbindt en op de beslissende 
momenten ook geen was in zijn oren doet – zoals Odysseus dat deed om 

de fatale lokroep van de Sirenen te weerstaan – en al dan niet willens 
en wetens ten prooi valt aan alle verleidingen die een vakantiereis te 

 bieden heeft. 

De toeristenindustrie is de grootste business ter wereld. En 
ondanks de economische crisis in het Westen, is zij de snelst 

groeiende sector in de wereldeconomie. Er gaan miljarden om 
in het toerisme en het verschaft werk aan miljoenen. Al die 

activiteit legt een grote druk op het milieu: natuur wordt 
verwoest, water en energie wordt verspild en dan nog al die 

vliegkilometers…. 
Zowel de belangen als de verwachtingen zijn groot als het 
om de vakantie gaat. Maar de meeste mensen kunnen 
niet zonder vakantie, juist als de economie er slecht voor 
staat. Iedereen wil immers even ontsnappen aan de 
drukte, de stress en de zorgen. Alleen al de gedachte aan 
vakantie houdt ons op de been (en in het gareel). 

Het liefst hadden we u in deze Helling het definitieve 
antwoord gegeven op de vraag: wat is er met de 
moderne mens gebeurd? Hoe kan het dat de sluwe, 
wakkere Odysseus een vadsige toerist geworden is, die 
voor alle verleidingen bezwijkt, maar toch niets weet 
en niets ziet? Misschien heeft u een idee. De Helling doet 
een voorzet door antwoord te zoeken op vragen als: is er 

verschil tussen de reiziger en de toerist? Is het waar dat 
toerisme bijdraagt aan een beter begrip tussen mensen 

wereldwijd door de ontmoeting met andere volken en 
culturen? Valt tegenwoordig niet alles, maar dan ook alles 

ten prooi aan de toeristische blik? Of, met andere woorden: 
is toerisme een ideologie geworden en een manier van zijn? Is 

toerisme kortom transcendentaal geworden? 
Daarnaast legt deze Helling verbanden tussen schijnbaar 

wezensvreemde onderwerpen als toerisme en illegale migratie, 
toerisme en militarisme en toerisme en armoede. Enkele 

toeristische regio’s nemen we nader onder de loep. En natuurlijk 
komt de vraag naar groen of ecotoerisme aan bod. Want de groene 

toerist beschouwt zichzelf graag als een nazaat van Odysseus, die 
verrijkt en verlicht van zijn reizen terugkeert, zonder dat hij heeft 

toegegeven aan de verleiding van het grote consumeren en de daarbij 
behorende verwoestende milieueffecten. Maar overschat die rugzaktoerist 
in Azië of Afrika zichzelf niet? Er lijkt namelijk maar één remedie tegen 
de gevolgen van massatoerisme: blijf thuis! Zoek uw rust in een andere 
levensstijl en ontsnap uit het alledaagse op een buurtcamping in uw eigen 
stadspark of in een kunstproject als Refugio. 

Maar ach, wie weerstaat de verleiding van de verre reis? De Odysseus in ons 
stuurt ons naar onbekende plekken en verre oorden, om eindelijk, langs al 
die omwegen, misschien ooit toch eens werkelijk thuis te komen. 
Waar gaat u deze zomer naartoe? 
Erica Meijers

Redactioneel  –  door Erica Meijers
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Een groepje toeristen in het Afrikaanse 
Zanzibar praat met elkaar over hun 
vakantieoord: “Wat zijn ze hier lang-
zaam”, “Ik vraag me af of de Afrikanen 
wel in staat zijn deze plek te runnen”, 
“Ze zouden nog wel wat van ons kunnen 
leren”, “Wat hebben ze een primitieve 
manier van leven”. Wat zien toeristen 
eigenlijk, wanneer ze hun exotische 
vakantiebestemming hebben bereikt? 
Worden diep ingesleten clichébeelden 
over andere culturen bevestigd, of is er 
een kans dat die door de ontmoeting 
met de lokale bewoners worden door-
broken? 
 Jan Abbink heeft veel onderzoek 
gedaan, vooral in de Hoorn van Afrika. 
Hij bezocht bijvoorbeeld de Suri in 
Ethiopië en schreef over hun ontmoetin-
gen met toeristen. We treffen hem op 
zijn werkkamer in het Afrika studiecen-
trum in Leiden, waaraan hij is verbonden. 
Daarnaast is Abbink bijzonder hoogleraar 
voor ‘processen van etnisering en iden-
titeitsvorming in Afrika’. Hij trekt een 
moeilijk gezicht wanneer we hem vragen 
of toerisme het begrip tussen culturen 
bevordert. Wat hem betreft is er niet 
eens sprake van een werkelijke ontmoe-
ting tussen toeristen en lokale bewoners. 
Maar laten we bij het begin beginnen: 

Wat is de toeristische blik? 
Jan Abbink: “Reizen en naar andere 
gebieden gaan om een ander land te 
bekijken, een andere cultuur te bekij-
ken is al sinds de Griekse en Romeinse 
Oudheid bekend. De reiziger maakt 
zich in de eerste plaats los van de eigen 
samenleving. En dan is er aantrekkings-
kracht van de bestemming: de architec-
tuur, de mensen, de landschappen. Maar 
de blik of houding van de massatoerist 
heeft wel een eigen dynamiek, waar je 
je maar moeilijk van los kunt maken. 
Het houdt in: verdiep je niet teveel in 
de samenleving en de mensen die je 
bezoekt, want dat sticht alleen verwar-

ring en verhindert dat je je doel bereikt: 
genieten van de plek en het moment. 
Als je teveel betrokken raakt, kun je de 
oppervlakkige blik niet handhaven. Die 
verliest dan het exotische karakter dat nu 
net voor die authentieke ervaring zorgt 
die de toerist zoekt. De toerist vindt het 
kortom prachtig om mensen te zien met 
lipplates, platen in de onderlip van klei 
en schilderingen op hun lichaam (zoals 
de Suri) maar ze hebben totaal geen 
behoefte om de rituelen die ze zien te 
begrijpen. Het helpt natuurlijk dat het 
verblijf maar kort is, soms één of twee 
dagen, soms twee tot vier weken maxi-
maal. Dat is ook te kort om je te kunnen 
verdiepen in een andere cultuur.”
 “behalve afstand houden is ook het 
terugkoppelen naar je eigen samenle-
ving heel belangrijk. Je komt thuis met 
verhalen en foto’s. Zonder foto’s ben je 
er niet geweest. En die foto’s bevestigen 
een bepaald beeld. niemand stelt vragen 
naar de mise en scène van zo’n foto, die 
wordt gewoon voor waar gehouden. Als 
je ergens naar toe gaat zonder kennis of 
voorbereiding, afgezien van wat sfeer-
artikelen van het reisbureau, dan kun je 
geen vragen stellen bij datgene wat je 
ziet. Je ziet alleen datgene wat het beeld 
dat je al had bevestigt. Je zou hopen dat 
toeristen op zijn minst bewust zijn van 
het feit dat ze niets weten en dus eigen-
lijk ook niets zien, als ze ergens zijn.”

Wat doet toerisme met de mensen die 
bezocht worden?
“Die ontwikkelen in het gunstigste geval 
een sterker cultureel zelfbewustzijn. Er 
ontstaat een theatraal effect: bepaalde 
elementen uit de eigen cultuur worden 
op een manier vorm gegeven die voor 
toeristen aantrekkelijk is. Het wordt een 
show, de eigen cultuur wordt een pro-
duct. Wanneer mensen zich daarvan 
bewust zijn en de show kunnen scheiden 
van hun werkelijke cultuur, gaat het goed 
en kan men zelfs profiteren. Een bekend 
voorbeeld is het volk van de Dogon. Zij 
richten een soort façade op voor toe-
risten; ze weten dat het niet echt is en 
iedereen erkent dat ook. En daarnaast 
hebben ze, als de toeristen weg zijn in 
het laagseizoen, hun eigen rituelen. Die 
hangen natuurlijk wel samen met dat wat 
ze vertonen, maar hebben toch een heel 
andere betekenis en een andere opbouw. 
Vaker zorgt het feit dat de eigen cultuur 
een product wordt, voor verwarring. 
Er verandert iets, doordat mensen niet 
meer weten wat echt is. Je ontneemt ze 

hiermee in feite de mogelijkheid eigen 
antwoorden te vinden op de moder-
niteit. Het wordt allemaal opgelegd 
door de massale komst van toeristen, 
vaak ondersteund door de regering die 
vreemde valuta binnen wil hebben. Je 
kunt het met kolonialisme vergelijken: er 
vindt een toe-eigening van de vreemde 
cultuur plaats door de toeristen. Je kunt 
je natuurlijk afvragen of dat zo erg is. 
Moeten die volken dan afgeschermd 
worden? Je kunt natuurlijke mooie verha-
len houden over mondialisering, maar de 
dubieuze invloed van massatoerisme op 
bepaalde groepen is al vaak aangetoond. 
Om de komst van toerisme in goede 
banen te leiden moet er sprake zijn van 
evenwichtige sociale verhoudingen en 
niet teveel interne conflicten. En er is 
tijd nodig. Je kunt proberen de ontvan-
gende groep te trainen in hoe zij toeris-
ten tegemoet kunnen treden en hoe een 
bepaalde mate van begrip kan ontstaan. 
Maar de structuur van toerisme verhin-
dert dat in grote mate.”

Welke rol speelt macht in deze ontmoeting? 
De toeristen hebben in ieder geval veel geld. 
Daar staat tegenover dat ze op onbekend 

De toeristische blik
interview met jan abbink – Herman Meijer en Erica Meijers, redacteuren van de Helling

Hoe kijkt een toerist en wat ziet hij 
van de plek waar hij vakantie houdt? 
Reizen wordt vaak aangeprezen als een 
manier om een ontmoeting en zelfs een 
verzoening tussen culturen tot stand te 
brengen. Geldt dat ook voor toeristen? 
Een gesprek over de toeristische blik met 
een antropoloog.
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terrein zijn…
“Er is aan beide zijden macht: de toerist 
(Europeaan, Japanner, Chinees) is rijk, 
heeft technische spullen (teken van suc-
ces) en kan altijd weer weg. De Afrikaan 
kent de situatie en de sociale verhou-
dingen. Dat geeft hem een tijdelijke 
machtspositie, die hij zo goed mogelijk 
probeert uit te buiten. bijvoorbeeld 
door zich te laten betalen voor foto’s en 
andere diensten. Maar uiteindelijk is het 
machtsspel ongelijk. Dat, in combinatie 
met de kortstondigheid van het contact, 
maakt een werkelijke ontmoeting bij 
voorbaat onmogelijk. Een culturele ont-
moeting is een langdurig proces waarbij 
min of meer een basis van gelijkwaardig-
heid bestaat en waar de intentie bestaat 
om iets te leren van de ander, of op zijn 
minst om te begrijpen waarom die ander 
zo doet. Dat is hier niet aan de orde. 
Toerisme is geen culturele ontmoeting, 
het is een economische transactie.”

Tussen toeristen en de mensen die zij bezoe-
ken lijkt vooral sprake van een haat-liefde 
verhouding, waarbij de liefde vooral van 
economische aard is en de haat wordt inge-
geven door de aantallen en het uniforme 

gedrag van toeristen. 
“Er bestaat een zogenaamde irritatie-
index (opgesteld door C. Doxey), die in 
kaart brengt hoe mensen op toeristen 
reageren. Het eerste stadium is euforie, 
dan volgt apathie en scepsis, vervolgens 
irritatie en weerzin en tenslotte anta-
gonisme. Tijd en massa is de stuwende 
factor: hoe meer mensen komen en 
hoe vaker, hoe sneller die index wordt 
doorlopen. Dat geldt niet alleen voor 
westerlingen in Afrika, ook ten opzichte 
van toeristen bij ons werkt het zo: debili-
sering hoort bij groepstoerisme. Wat dat 
betreft kun je het ook niet zomaar met 
kolonialisme vergelijken, al roept het die 
associatie in de Afrikaanse context wel 
op. Maar het gebeurt overal waar toe-
risten komen. Het behoort tot de eigen 
dynamiek van toerisme.” 
 “In de film Paradies Liebe van de 
Oostenrijkse cineast ulrich Seidl zie je 
hoe ingewikkeld de machtsverhouding 
tussen toeristen en lokale bewoners kan 
zijn. Oudere vrouwen, die hunkeren naar 
aandacht en liefde, ontmoeten jonge 
mannen, die geld willen verdienen voor 
hun gemeenschap. De hoofdpersoon van 
de film neemt de avances van die man-

nen aanvankelijk heel serieus. Je vraagt je 
af, ‘hoe naïef kan je zijn?’ Het is ook niet 
verwonderlijk dat Afrikaanse jongens die 
westerlingen zien als ongelooflijk naïeve 
mensen, eigenlijk als kinderen. Dat hoor 
ik steeds weer. De toeristen gedragen 
zich als kinderen.” 

Een opmerkelijke omkering. In koloniale 
tijden en nog lang daarna werden juist de 
Afrikanen door de westerlingen als kinde-
ren gezien. 
“De westerlingen zagen de Afrikanen als 
kinderen omdat ze niet over een inge-
wikkelde technologie beschikten, nu 
vinden de Afrikanen dat de westerlingen 
een gebrek aan emotionele vaardigheden 
en sociale intelligentie aan de dag leg-
gen. Je kunt dit overigens doortrekken 
naar ontwikkelingshulp, daar wordt op 
dezelfde manier over gepraat: er wordt 
vooral geld gegeven en dan maar hopen 
dat het goed komt. Daaruit blijkt dat de 
hele ontmoeting tussen de donorlanden-
wereld en de ontwikkelingswereld toch 
niet op de goede grondslagen is geves-
tigd.” 

Is er verschil tussen de reiziger en de toerist?
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De toeristische blik
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“Die is er zeker: de reiziger blijft lan-
ger, bereidt zich beter voor en zoekt 
bewust de interactie met de ander die 
hij bezoekt. Er zijn sympathieke voor-
beelden van en het gebeurt al eeuwen. 
Maar na de reizigers volgen vaak de mas-
satoeristen, met alle gevolgen van dien. 
Je hebt in Italië een kleinschalig bureau 
dat reizen organiseert in de voetsporen 
van de grote Italiaanse ontdekkingsreizi-
gers in noordoost Afrika. In 2003-2004 
maakte bruce Perry voor de bbC de serie 
Tribe. Hij verbleef een maand bij een 
bepaald, meestal onbekend volk, en pro-
beerde echt contact te leggen. Het was 
een goede serie, maar het gevolg ervan 
was helaas een heleboel programma’s 
met dezelfde formule, alleen goedkoper 
gemaakt, meer op sensatie en shockeren 
gericht. Het SbS programma Groeten 
uit de rimboe is daar een voorbeeld van: 
voorbereiding is taboe, de deelnemers 
mogen niets weten van de plek waar 
ze heen gaan, allemaal om de shock zo 
groot mogelijk te maken. De walgende 
reactie van de deelnemers over de plek 
waar ze beland zijn, wordt vervolgens 
uitgezonden. Je kunt het tv-toerisme 
noemen. Een echte ontmoeting wordt 
bewust vermeden, en daardoor bevestigt 
zo’n programma alleen maar vooroorde-
len en clichés.” 

Kun je toerisme beschouwen als een isme, in 
de zin van een ideologie?
“Wel in de zin dat het dwingend is: je 
moet een toerist zijn, je moet meedoen. 
Wie thuisblijft is een loser. Je kunt stel-
len: de wereld is kleiner geworden, maar 
het ideaal van meer begrip tussen de 
volken dat daar ooit bij hoorde, heeft 
zich niet gerealiseerd. Hier en daar leidt 
toerisme wel tot individuele hulpprojec-
ten en ontmoetingen, maar dat geldt niet 
voor het overgrote deel.” 

Kan de politiek ertoe bijdragen dat toerisme 
wel tot een echte culturele ontmoeting 
leidt? 
“Je zou een ethische code moeten ont-
wikkelen, vergelijkbaar met ethisch ver-
antwoord ondernemen. bijvoorbeeld om 
sekstoerisme te voorkomen. Je kunt een 
moreel appèl doen uit gaan naar reisbu-
reaus, zodat die gedragscodes instellen 
en keurmerken en bij hun reizen een 
(verplichte) voorbereiding aanbieden. 
Dat geldt althans voor mensgericht toe-
risme. Strandtoerisme blijft vaak veel 
meer in een afgesloten enclave. Daar heb 
je eerder te maken met milieuschade 

en dan heb je weer andere maatrege-
len nodig. Als beleidsmakers rondom 
toerisme moet je eigenlijk alle effecten 
meewegen, niet alleen de economische, 
maar ook de sociale, de culturele en de 
milieuaspecten. In Azië heeft bhutan 
bijvoorbeeld het aantal toeristen dat het 
toelaat sterk beperkt. Gewoon omdat de 
samenleving niet meer aankan. Daarover 
zouden politieke partijen hier een debat 
kunnen starten. 
 “Je moet ook bedenken dat het vaak 
de buitenlandse touroperators en de 
regering zijn, die van toerisme profiteren. 
De lokale bevolking veel minder. Zij zijn 
obers, schoonmakers en krijgen fotogeld. 
Maar het grote geld gaat elders heen, 
terwijl de lokale bevolking wel de hoog-
ste prijs betaalt: cultureel ontstaat ver-
warring, sociale ritmes raken verstoord 
en hun omgeving raakt vervuild.” 

Wat is uw conclusie wat betreft toerisme in 
Afrika?
“Toerisme bevestigt doorgaans het beeld 
dat er al was van Afrika. Het benadrukt 
de wij-zij relatie: Afrikanen zijn arm 
en zielig en vreemd (maar toch geluk-
kiger dan wij). Er is natuurlijk altijd wel 
een kans dat de gemeenschappelijke 
menselijkheid wordt ontdekt. Maar dat 
gaat dan vaak gepaard met overdreven 
bewondering en met romantisering. Zo 
bestaat het idee dat Afrikanen zo’n har-
monische relatie met de natuur hebben, 
omdat het lijkt of ze er dichter bij staan 
dan wij, maar vaak is dat helemaal niet 
het geval. De Masai bijvoorbeeld kam-
pen met grondschaarste. Hun zo bewon-
derde lokale kennis van de natuur en de 
omgeving wordt helemaal niet gewaar-
deerd door de eigen regering: die jaagt 
de mensen van hun land en verkoopt het 
aan buitenlanders: ondernemingen uit 
China, India of Maleisië. Die vestigen ver-
volgens een monocultuur. Op de lange 
termijn moet dat wel tot een catastrofe 
leiden. Maar dit soort zaken zien toeris-
ten niet. Het is hun niet aan te rekenen, 
maar de meeste dieperliggende conflic-
ten ontgaan toeristen volkomen.”
 =

 Met dank aan Saskia Mens.
  Citaten van de toeristen in Zanzibar: geci-

teerd in S. Gössling,‘Human-Environmental 
Relations with Tourism’, Annals of Tourism 
Research, 29 (2), 2002, 539-556.

Jan Abbink
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Mensen verheugen zich op vakanties, 
maar ik krijg hartslag 240 bij het woord. Aller-
eerst omdat vakanties debiel georganiseerd 
zijn. We doen nog altijd alsof onze kinderen 
de hele zomer aardappels moeten rooien. 
Daarom zijn we in juli en augustus volkomen 
van de kaart en bovendien gedwongen tegelijk 
met de baas op de blootcamping te staan. Om 
onduidelijke redenen – want er zijn dan geen 
aardappels – herhalen we deze onzin ook nog 
eens rond Kerst en Pasen. 
 We moeten dus wekenlang weg, en dat is 
ook nog eens zinloos. Een reis van een maand 
zakt net zo snel uit het geheugen als een reis 
van een week. En voor kinderen zijn vakanties 
helemaal knudde. Ze gaan dan niet naar de 
plek waar kinderen van bevoorrechte ouders 
leren normaal doen en waar kinderen van 
minder bevoorrechte ouders wat broodnodige 
taal en rekenen leren. 
 Kortom, kinderen moeten méér naar 
school. Twee weken in de zomer en een week 
in de winter is meer dan genoeg vrij. Vraag het 
ze zelf maar. De docenten die er als gevolg 
daarvan de brui aan geven zijn precies de lui 
die je kwijt moet in het onderwijs. En voor de 
grote mensen geldt dat onze productiviteit 

danig toeneemt wanneer aan- en afwezigheid 
wat gelijkmatiger verdeeld wordt – zonder dat 
we harder hoeven te werken. 
 Dan de vraag waarom je eigenlijk op 
vakantie gaat. Ooit maakten de vakbonden 
zich druk om vakanties voor arbeiders, zodat 
ze zich zouden ontwikkelen in hun vrije tijd. 
Talen beheersen, diploma’s halen, andere cul-
turen leren kennen – vakantie zou helpen om 
op afstand van de dagelijkse sleur kennis te 
democratiseren. Dat is een beetje verloren 
geraakt. 
 Tegenwoordig is het motief van mensen 
die op reis gaan: ervaringen opdoen die je in 
je dagelijks leven niet hebt. Niet zozeer snap-
pen wat er mooi is aan de Eiffeltoren of de 
Kilimanjaro maar het kreng beklommen heb-
ben. Niet alleen voor het Alhambra staat een 
file, ook op de Mont Blanc. Weer een Lonely 
 Planet in de kast. 
 Er is niet per se iets tegen die scorings-
drift. Maar wat hebben mens en milieu er 
aan wanneer we massaal ellenlang in vliegtui-
gen zitten op weg naar authentieke stinkende 
dorpjes met authentieke arme mensen die 
één paar kleren hebben en twintig ziektes? 
Witte mensen in verre landen hebben aan-

toonbaar nauwelijks contact met locals, ook 
niet (zeker niet) als ze er tussen wonen. Witte 
mensen komen terug met foto’s, niet met 
vrienden. En de poen die ze uitgeven komt 
zelden daar terecht waar deze nodig is. 
 Op vakantie dicht bij huis blijven of daad-
werkelijk iets leren moet daarom meer 
beloond worden. Het meest voor de hand ligt 
een stevige interventie in de BTW, afschaffen 
daarvan voor goede vakanties en flink verho-
gen voor slechte vakanties. Dat wil dus zeg-
gen, vakantie in eigen land en echte cultu-
rele reizen dertig procent goedkoper dan dr. 
Livingstoontje spelen in een Borneose ballen-
bak of drie weken volpension Alanya. 
 Wie dat belerend vindt en constateert dat 
dolce far niente zo weer een voorrecht voor 
de rijken wordt mist het punt. Wie niks wil 
doen, maar het strand om de hoek niet goed 
vindt, wie iets extravagants wil doen, maar 
daarvoor niet wil bloeden, die is nog bezig met 
zijn werk en hoe men daar beoordeeld wordt. 
Die moet er nodig eens uit.
 =
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Wie erover denkt om met kinderen 
naar de Belgische kust te gaan, zou ik ern-
stig willen waarschuwen, indien het kinderen 
van dertien, veertien jaar en ouder betreft. 
Al is het hier niet zo erg als aan de Italiaanse 
stranden, waar een meisje geen stap kan ver-
zetten zonder op een verschrikkelijke manier 
te worden lastig gevallen en erger, de talloze 
bars, dancings en andere gelegenheden aan 
de Belgische kust veroorzaken hier een sfeer 
en een mentaliteit die voor pubers weinig 
opwekkend zijn.

Dit zijn de serieuze, belerende woorden van 
een serieus man, Leo van Egeraat (1923-
1991), beter bekend als doctor L. van Ege-
raat. Zijn naam is onlosmakelijk verbonden 
met de opkomst van het toerisme in Neder-
land in de jaren vijftig en zestig. De doctor 
was overal, hij schreef meer dan zestig reis-
gidsen, had een artikelenreeks in de Margriet, 
was te horen op de radio, te zien op tv, was 
betrokken bij de twee opleidingen voor toe-
risme en hij stond regelmatig in de krant. In 
2001 werd zijn naam opgenomen in het Bio-
grafisch Woordenboek van Nederland, een 
niet geringe prestatie. Historicus Dirk Jan 
Wolffram noemt hem de ‘godfather van het 
Nederlands toerisme’, journalist Peter Brusse 
gebruikt de term ‘volksopvoeder’. 

Tijd, geld en auto’s
Aan het eind van de negentiende eeuw wordt 
het woord ‘toerisme’ voor het eerst gebruikt. 
In die tijd kwam ook het eerste VVV-kantoor 
in Nederland (in Valkenburg). Het begrip 
‘vakantie’ werd vastgelegd in de arbeidsvoor-

waarden in 1907. Dit betekende niet dat men 
en masse op vakantie ging. Het woord bete-
kende met name ‘vrij van werk’. In het voor-
oorlogse Europa waren het de rijke burgers 
die de badplaatsen bezochten. In Nederland 
waren die te vinden in Domburg, Zandvoort 
en, natuurlijk, Scheveningen. Na de Eer-
ste Wereldoorlog en de Russische Revolutie 
gingen ook de arbeiders erop uit. Er werd 
gekampeerd en de jeugdherbergen werden 
in snel tempo opgericht. Dit was de periode 
van toerisme in eigen land. Gelijktijdig met 
het uitbreken van de Grote Depressie kwam 
de eerste bouwvakvakantie. Het duurde ech-
ter tot na de Tweede Wereldoorlog voordat 
de zaterdag een vrije dag werd. Een direct 
gevolg van de oorlog was dat veel spoor-
wegen waren vernietigd. Hierdoor werden 
busreizen populair. In 1954 ging 41 procent 
van de Nederlanders met vakantie. Twee jaar 
later had een meerderheid van de werkne-
mers recht op vijftien dagen vakantie. Men 
kreeg steeds meer tijd en geld. En vanaf de 
jaren zestig werd men werd dankzij de auto 
(en later het vliegtuig) steeds mobieler. Deze 
drie factoren leidden tot de opkomst van het 
massatoerisme. 
 Pas in de jaren zestig en zeventig werd 
echt gesproken van massatoerisme, maar 
in de jaren vijftig werd de opkomst ervan al 
voorbereid. Doctor L. van Egeraat is de beli-
chaming van deze ontwikkeling in Nederland. 
Begin jaren vijftig is hij dertig en vertrekt in 
opdracht van de UNESCO voor enkele jaren 
naar Italië. Hij leert het land goed kennen, 
wat hem na terugkomst de status van ‘Italië-
specialist’ oplevert. Hij wordt veel gevraagd 
voor lezingen. Zijn belangstelling beperkt 
zich niet tot Italië, zoals blijkt uit zijn proef-
schrift over Engeland, de Labour partij en 
Europa (1951). Hierin kijkt hij niet alleen naar 
de politieke verhoudingen, maar schrijft hij 
ook over de Britse volksaard, bijvoorbeeld: 
“Een Engelsman – en zeker een in Londen – is 
het meest eenzame schepsel ter wereld” (p. 
12). Maar de eerste reisgids van doctor L. van 
Egeraat gaat – niet verbazend in een periode 
dat de meeste mensen zich nog geen buiten-
landse reizen kunnen veroorloven – over het 
eigen land: Gids voor Nederland (1954). 

Geen gejakker
In de teksten over de persoon van dr. L. van 
Egeraat komt één ding overal naar voren: zijn 
belerende toon en kritische stijl, waarmee 
hij de in die jaren gebruikelijke moralistische 
toon nog overtrof. Illustratief is dat hij aan-
gesproken wenste te worden met zijn titel. 
Een krantenartikel uit het Nieuwsblad van het 
Noorden van 29 december 1960 schrijft:
 ‘Noord-Holland is een spijs, die je moet 

Reizen is van alle tijden en vooral 

weggelegd voor de elite. Toerisme 

als massaverschijnsel doet zijn 

intrede in de jaren zestig van de 

twintigste eeuw. De opkomst 

van het verschijnsel ‘vakantie’ 

in Nederland heeft een naam: 

doctor L. van Egeraat. 

Dr. L. van Egeraat
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leren eten en waarvan je niet elke dag moet 
proeven", vertelde dr. L. van Egeraat, die 
in de tegenstelling van deze provincie tot 
andere, zoals bijvoorbeeld Noord- Brabant, 
een boeiend element ontdekte. Van Ege-
raat, die zowel fijntjes als onverbloemd zijn 
commentaar met kritiek doorspekte (onder 
andere over het on-Nederlandse karakter 
van Volendam en Marken), liet zijn Brabants 
bij tijden vrijer de loop, dan wij ooit eerder 
meemaakten. 

Van Egeraat richtte zich in zijn gidsen zowel 
tot volwassenen als kinderen van alle leeftij-
den. Elk gezinslid was belangrijk en iedereen 
moest de vakantie of dagtrip leuk vinden:
 Het is dan heel eenvoudig om het traject 
te vinden, indien u mijn aanwijzingen maar 
volgt, en u kunt dan verzekerd zijn van het 
mooiste traject dat ik u kan aanbieden, maar 
de kinderen vinden het altijd leuk om een 
beetje mysterieus te rijden, zeker als u ze de 
tekst laat voorlezen en zij dus moeten ver-
tellen of u bij dit of dat bruggetje linksaf of 
rechtsaf moet slaan. 

De gedachte dat zo’n dag in de auto niet 
bepaald de meest duurzame manier was 
om een je vrije tijd te vullen, is nog ver weg. 
Tochtjes met de auto waren zeer gebruike-
lijk. Ook de behoefte aan aan buitenlucht, 
lichamelijke beweging en het door middel 
van meerdere prikkels vermaakt te worden, 
bestond nog niet. Uit het raampje kijken was 
spannend genoeg. 

Vanaf 1958 presenteerde de doctor een serie 
toeristische programma’s voor de VARA. 
Op de radio was hij te horen met het pro-
gramma Op reis met dr. L. van Egeraat en 
op de televisie maakte hij Kent gij het land?, 
Op reis en Met de plaat op reis. Hij zat ach-
ter een groot bureau en vertelde over ver-
schillende bestemmingen, ondersteund door 
foto’s. Door zijn belerende toon en Brabants 
accent werd hij al snel mikpunt van cabare-
tiers. Michel van der Plas zong sarcastisch in 
het ‘Reizigers nachtlied’: ‘Ik had vanmiddag 
nog wel even uw Gids voor Spanje in mijn 
hand, maar ’t was (o kunt u ’t mij vergeven?) 
onder mijn hoofd op ’t stille strand. O, Doc-
tor L. uit Ulvenhout, ik deed u schreien, ik 
was fout’. Vanaf 1960 schreef Van Egeraat 
een serie artikelen voor het damesblad Mar-
griet. Hierin gaf hij ‘adviezen’ als:“(…) want 
u gaat natuurlijk niet over tot gejakker en u 
zult uzelf en uw medepassagiers een genoe-
gen doen door niet meer dan 400 km per dag 
te rijden (…).” Aangezien hij hier pleit voor 
de trein, waren de autofabrikanten niet erg 
blij met hem. Maar hij was ook zeker popu-

lair. Zijn collega’s bij de omroep noemde hem 
‘Dr. V.V.V. van Egeraat’. Hij ontving tot wel 
tweeduizend brieven per week. Zijn beleren-
de toon en houding zouden echter nog voor 
botsingen zorgen. 

Toerisme was een snel groeiende sector 
geworden en er ontstond behoefte aan een 
opleiding. Het bestuur van de VVV in Breda 
nam het initiatief. Met overheidssubsidie, een 
stichtingbestuur, Van Egeraat en geschiede-
nisleraar P. Huilmand werd nagedacht over 
de invulling. Hoewel er vanaf het begin een 
verschil in visie was over de vraag of het een 
wetenschappelijke of een praktische oplei-
ding moest worden, werd het Nederlands 
Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme 
in 1966 een feit. Van Egeraat werd direc-
teur, maar kwam al snel in conflict met het 
bestuur. Men schreef over Van Egeraats 
“vaak bevoogdende optreden jegens de leer-
lingen”. Al na een jaar nam de doctor ontslag 
en richtte zijn eigen school op.. Zijn particu-
liere School voor Toeristische Vorming met 
een meer praktische insteek vestigde zich ook 
in Breda. Het had meer succes dan het weten-
schappelijk instituut, althans wat betreft de 
kansen op werk voor de afgestudeerden. Van 
Egeraat baande zo een belangrijke weg voor 
het toerisme en het toeristisch onderwijs, en 
deed dat op zijn eigen wijze: hij nam de disci-
pline op school zo serieus dat er bijvoorbeeld 
verkeerslichten in de gangen stonden. Een 
van de docenten aan de school had zoveel 
moeite met de houding van de directeur, 
dat hij er een zwartboek over schreef. Het 
kon rekenen op een grote belangstelling. De 
VARA besteedde er zelfs een televisie-uitzen-
ding aan. Hierna versoepelde Van Egeraat zijn 
beleid. 

Jubeltonen
Spanje, Italië, Griekenland, Frankrijk en Por-
tugal: het werden populaire vakantiebestem-
mingen. Men kon steeds goedkopere vlieg-
tickets kopen naar de zon en het strand. Dit 
klinkt vanzelfsprekender dan dat het is. De 
zee of oceaan was lang iets dat eng gevon-
den werd. Ook in de zon liggen deed men 
niet. Pas sinds de twintigste eeuw gaan we 
het water in (in eerste instantie met kleding 
aan, vanuit een koets) en laten we de parasol 
thuis. In de jaren vijftig trok men een badpak 
aan en in de jaren zestig werd dit een zwem-
broek voor de mannen en een bikini voor de 
vrouwen. Het werd steeds bloter. In de jaren 
tachtig gingen we topless en kregen we te 
maken met het verschijnsel huidkanker door 
uv straling.
 Met al die mensen die naar de zon en 
het strand wilden en konden, ontstond er 

een explosieve groei van badplaatsen in lan-
den als Spanje, Italië en Frankrijk. Hotels en 
appartementen schoten als paddenstoelen uit 
de grond. In 1970 gaat al zestig procent van 
de Nederlanders met vakantie en heeft men 
gemiddeld drie vakantiedagen per jaar meer 
dan in 1956. Naast de Nederlanders waren 
het de Britten, Duitsers en Scandinaviërs 
die dankzij hun welvaart en gebrek aan zon 
in eigen land deze massa-industrie opgang 
hielpen. 

Naast het strand en de zee, zochten we tij-
dens vakantie steeds meer ‘de natuur’ in 
brede zin op. Dat pakt zowel positief als 
negatief uit. Dankzij de vraag werd het aan-
bod beschermd. Dankzij het toerisme kreeg 
de natuur economische waarde en dat zorgde 
voor een extra prikkel om het in stand te hou-
den. Tegelijkertijd was en is er sprake van veel 
bekende negatieve invloeden. Maar in de tijd 
van de euforische groei van het toerisme was 
men hiermee nog niet bezig. Behalve dr. L. 
van Egeraat. De ‘godfather van het Neder-
lands toerisme’ waarschuwde al in 1973 voor 
de gevolgen van het massatoerisme voor het 
milieu, “niet alleen in Brabant, maar ook in de 
rest van de wereld”. En ook als het om andere 
thema’s ging, was hij nooit te beroerd voor 
een kritische blik, zoals in de inleiding van een 
gids uit 1966:
 Wij zijn op deze wereld overal even ver 
van de hemel verwijderd, voor iedereen ide-
ale streken of steden bestaan er niet, en het 
kan u bekend zijn dat ik gruwel van de recla-
meachtige voorlichting in niets dan jubelto-
nen. Op diverse kritische opmerkingen mag u 
dus zijn voorbereid. En deze kritische opmer-
kingen zijn hier en daar ook gemaakt over het 
toerisme en de voorlichting als zodanig.
 Het massatoerisme was nog maar net 
begonnen.
 =
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illegalen
over Hafid Bouazza’s   De Oversteek

Massatoerisme en migratie zijn 
twee gezichten van een geglobaliseerde 
wereld. Beide vormen van menselijke mobi-
liteit tekenen de kusten van de Middellandse 
Zee. Wat voor sommigen slechts een mediter-
raan vakantieoord is, is voor anderen het land 
van herkomst. Voor nog weer anderen is het 
het vertrekpunt voor een gevaarlijke en clan-
destiene overtocht naar Europa. In het ver-
haal ‘De oversteek’ verknoopt Hafid Bouazza 
het zeemansgraf van de illegale immigranten 
van vandaag met de vakantie van de kinderen 
van de gastarbeiders van weleer.

Harragas
In de jaren negentig dook in het alledaags 
Frans het Arabische woord harragas op. 
Letterlijk betekent het: verbranden. In de 
Maghreb is het een aanduiding voor illegale 
migranten, die vaak hun identiteitspapieren 
verbranden voordat zij proberen de Straat 
van Gibraltar over te steken. Hiermee willen 
zij voorkomen dat zij worden teruggestuurd, 
voor het geval de Spaanse grenspolitie hen 
oppakt. Maar vaak komt het niet eens zo ver 
en eindigt de oversteek van de harragas in de 
verdrinkingsdood.
 Dit menselijk drama op de drempel van 
Europa heeft de laatste jaren aanleiding 
gegeven tot een nieuw romangenre, de har-
ragas-roman. De harragas-literatuur bestaat 
uit Arabische, Franse, Spaanse, Italiaanse en 
Nederlandse teksten. Anders dan men wel-
licht zou verwachten, hebben die teksten een 
sterk vernieuwend karakter. Hierin verschilt 
de literaire verbeelding van de tragedies die 
zich tegenwoordig afspelen op de Middel-
landse Zee bijvoorbeeld van de literatuur 
over de burgeroorlog in Algerije, waarin het 
documenteren van de sociale en politieke 
werkelijkheid de esthetische zoektocht over-
heerst.

Hafid Bouazza is een van Nederlands meest 
succesvolle schrijvers van vandaag. Hij werd 
in 1970 in Marokko geboren. Anders dan 
de meeste Nederlandse Marokkanen, die 
afkomstig zijn uit het noorden van Marokko 
en Riffijns (of Tarafit) spreken, heeft hij het 
Marokkaans Arabisch (darija) als moedertaal. 
Bouazza’s oeuvre bestaat uit korte verhalen, 
romans, tekstbewerkingen voor theater (in 
het bijzonder Shakespeare en Marlowe) en 
vertalingen van Arabische literatuur naar het 
Nederlands. Voor zijn debuut, De voeten van 
Abdullah (1996), ontving Bouazza de Eddy du 
Perron prijs en zijn roman Paravion (2003) 
werd genomineerd voor de AKO literatuur-
prijs en bekroond met de Gouden Uil.

 Het korte verhaal ‘De oversteek’, dat voor 
het eerst verscheen in een nieuwe editie van 
De voeten van Abdullah uit 2005, gaat over 
harragas, of illegale migranten. De gebeurte-
nissen waarvan ‘De oversteek’ verhaald, vin-
den plaats op een strand in de buurt van Ber-
tollo, een afgelegen dorp in noord Marokko, 
dat ook de setting vormt voor een ander ver-
haal in De voeten van Abdullah. De keuze voor 
de fictieve plaatsnaam Bertollo zal ironisch 
bedoeld zijn. Dankzij de televisiereclames 
voor olijfolie van het merk Bertolli, is de naam 
immers synoniem met een gelukzalige oude 
dag en met joie de vivre door een mediterrane 
levensstijl – dit alles in scherp contrast met 
het harde bestaan en de droefgeestigheid die 
heerst in het Marokkaanse dorp tussen de 
olijfgaarden, dat Bouazza schetst.

Golvenbed
Het verhaal opent met twee oude mannen 
die vanaf de top van een heuvel uitkijken 
over het strand. Daar arriveert een gezin. De 
man loopt en zijn vrouw, gezeten op een ezel, 
draagt een pasgeboren kind in haar armen. 
Het paar, dat het beeld van de bijbelse vlucht 
naar Egypte oproept, wordt omringd door 
een horde kinderen. Vergezeld van een lokale 
mensensmokkelaar wachten deze vluch-
telingen op de boot die hen, als de avond is 
gevallen, de Straat van Gibraltar zal over-
zetten naar Europa. Ondanks de beknopte 
beschrijving weet Bouazza de hoofdpersonen 
van het verhaal heel beeldend neer te zetten. 
De vanzelfsprekendheid waarmee het jonge 
gezin zijn maaltijd deelt, niet alleen met de 
smokkelaar maar ook met de twee vreemden 
die hen vanaf de heuvel bespieden, getuigt 
van de grenzeloze gastvrijheid die de inwo-
ners van zuid Marokko kenmerkt:
 Het eten was gereed, werd opgediend. 
Mijn helden zaten om het komfoor en geno-
ten als in de vertrouwde omgeving van hun 
huiselijk geluk. De vader was zelfs op zijn zij 
gelegen en tsjilpte om etensresten tussen de 
tanden te verwijderen. Een kind bracht drie 
borden naar de olijfboom.

Deze idyllische passage lijkt een voorbode 
van naderend onheil. Het gezin zal inderdaad 
de oversteek niet overleven. En hadden ze 
kusten van het fort Europa wel bereikt, dan 
zouden ze daar precies het tegenovergestel-
de hebben aangetroffen van de traditionele 
gastvrijheid van mensen uit de woestijn.
 In haar studie over Bouazza, Homeless 
Entertainment (2007), benadrukt Henriëtte 
Louwerse terecht de opmerkelijke rol van de 
verteller in ‘De oversteek’. De verteller, die zelf 
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Voor de op het strand bakkende 
toeristen is de middellandse zee 
een mooi en verkoelend bad, 
maar aan anderen, die vanuit de 
Afrikaanse kust het verlokkende 
Europa proberen te bereiken, 
toont deze zee een heel ander 
gezicht. Ze lijkt meer op de 
Styx, het water dat het land van 
de levenden scheidt van het 
dodenrijk. De toeristische blik 
ontgaat veel. 
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illegalen
over Hafid Bouazza’s   De Oversteek

in het verhaal geen rol speelt, raakt gaan-
deweg steeds meer verstrikt in zijn eigen 
vertelling. Wat eerst nog lijkt op een simpele 
ingreep van de schrijver (of verteller), die 
de illusie van werkelijkheid in zijn fictie wil 
doorbreken – “Zie ze varen op de reven van 
mijn regels” – wordt geleidelijk een getuige-
nis van zijn eigen machteloosheid: “en dan 
bezwijmt mij een duisternis, begraaft mij een 
golvenbed.” De auteur, of eigenlijk de ik-per-
soon die zich halverwege tussen Bouazza en 
de door hem gecreëerde personages bevindt, 
bekent zijn onmacht om zijn personages te 
redden van verdrinking op open zee. Europa, 
het beloofde land voor illegalen, blijkt een 
dodenrijk. De man bij wie het gezin aan boord 
gaat en van wie het gezicht aan het oog ont-
trokken wordt door de kap van zijn mantel, 
is niemand anders dan Charon, de bootsman 
van de Hades. De komst van deze zwijgende 
helper die geen enkele emotie toont, geeft 
het verhaal een magisch-realistisch element 
en versterkt tegelijkertijd de politieke lading. 
Zo laat de verteller zien dat de Middellandse 
Zee, die millennia heeft gediend als brug voor 
mensen en culturen, in onze tijd is veranderd 
in de Styx, de rivier die de levenden scheidt 
van de dolende schimmen van de doden. 
 Maar de interventies van de auteur/ver-
teller in het verhaal benadrukken niet alleen 
het verschil tussen de situatie van de lezer die 
dergelijke tragedies alleen als (kranten)lezer 
kent en niet bij machte is deze gruwelijkheid 
te doen stoppen. 
 Door het drama van de harragas te ver-
binden met de Marokkaanse emigratie van 
de jaren zestig, vermengt de schrijver/vertel-
ler elementen uit zijn eigen leven met die van 
zijn personages. Na de beschrijving van de 
gedeelde maaltijd vervolgt hij:
 Een bekend gezicht! Hoe vaak zag ik zulke 
mensen niet in later tijden, in comfortabeler 
omstandigheden, op weg naar het moeder-
land, aan de weg rusten en eten? (…) de over-
belaste wagens (…) deze wagens als huizen 
op wielen (…) de kinderen die rond renden in 
cirkels (…) onbewust van (…) al het vreemde 
dat hen wachtte, anders dan thuis, vreemder 
dan de klas, onder het groen dat, zuidelijker, 
steeds schaarser werd.

Deze lange passage eindigt zo:
 Een paar uren verder lonkte de magie van 
de overkant, het voorhoofd van het vreemde 
moederland. Maar er restte nog een laatste 
erbarmelijke overnachting. En dan zou de 
boot komen.

Deze passage vormt een perfecte illustra-

tie van de woorden van de Franse schrijver 
André Gide:
 “C’est de l’auteur que tout émane. […] Ce 
n’ est pas lui qu’il peint, mais ce qu’il peint, 
il aurait pu le devenir s’il n’ était pas devenu 
tout lui-même.” (Alles gaat uit van de auteur. 
Hij beschrijft niet zichzelf, maar datgene wat 
hij beschrijft, had hij kunnen worden als hij 
niet zichzelf geworden was.) (Journal 1889-
1939, p. 829)

Inwisselbaar
In relatie tot Bouazza’s tekst krijgt deze 
observatie een bijzondere betekenis. Als we 
de twee migratiegolven vanuit Marokko 
bezien, vinden we maar weinig overeenkom-
sten. In plaats van de harragas te vergelijken 
met de gastarbeiders in de jaren zestig, 
plaatst Bouazza het vertrek van de illegale 
migranten van vandaag naast de jaarlijkse 
terugkeer naar het moederland door migran-
tenkinderen. Zo kan hij via het vraagstuk 
van illegale migratie zijn eigen geschiedenis 
oproepen en beweegt hij van het ene uiterste 
van moderne mobiliteit naar het andere: 
van illegale migratie naar massatoerisme. 
Het verband tussen deze twee gezichten van 
globalisering komt later in tekst terug, waar 
de verteller zijn wens uit om van de harragas 
luxe toeristen te maken:
 En ik zou zo graag met mauve en roze 
magie een stad van wolken en licht voor hen 
willen oprichten: de welkomstgroet van gast-
vrije oorden, de felle visioenen van nieuwe 
landen (…) de bomen groeien er uit het pla-
veisel, het is er zo stil, de ramen vangen de 
zon op die aan de verkeerde kant is opgegaan, 
het lichaam hernieuwt zich, andere lucht 
vult de longen, het bloed maakt andere cellen 
aan.

Zoals beschreven door Mary Louise Pratt, zijn 
beide mensenstromen onderdeel van een 
nieuw koloniaal tijdperk waar we vandaag de 
dag middenin zitten:
 Today at the beginning of the twenty-first 
century, tourism is the largest industry in the 
world after the drug trade. Labor migration 
has produced, among other things, a reversal 
of the colonial spread of settlers from Europe 
outwards. (Imperial Eyes, p. 237.)

 ‘De oversteek’ toont echter, anders dan Pratt 
veronderstelt, dat de twee polen van moder-
ne mobiliteit (toerisme en arbeidsmigratie) 
niet altijd strikt gescheiden blijven, maar tot 
op zekere hoogte inwisselbaar zijn. Immers, 
veel kinderen van de emigranten van weleer 
– en tot op zekere hoogte geldt dit ook voor 

die emigranten zelf – hebben de gewoonte 
aangenomen om jaarlijks als toerist terug te 
gaan naar hun moederland. De status van 
immigrant is dus niet een vaststaand gege-
ven, maar verandert met de generaties en 
zelfs binnen één en dezelfde generatie.
 Ook weet Bouazza in dit verhaal zowel 
zichzelf, zoon van de Marokkaanse gemeen-
schap in Nederland, als de lezer direct te 
betrekken bij het lot van hen die schipbreuk 
lijden op de zeventien kilometer Middelland-
se Zee die Afrika van Europa scheidt. Dit doet 
hij door een techniek uit het magisch rea-
lisme toe te passen. De verteller onderbreekt 
zijn eigen verhaal om uitdrukking te geven 
aan het gevoel van machteloosheid waarmee 
‘wij’, zijn lezers, het drama van de harragas 
voor onze ogen zien gebeuren. 
 =

Deze tekst is een door Heleen de Jonge- Van 

 Ellemeet vertaald en licht bewerkt fragment van een 

lezing in het kader van het congres La Mer Mortelle 

aan de Universiteit van Amsterdam op 22 maart 2013 

onder de titel: The drama of the Harragas seen from 

near and far: Youssouf Amine Elalamy and Ahmed 

 Ararou meet Hafid Bouazza. 

De tekst verscheen in 2011 al in het Frans en maakt 

deel uit van Van der Poels boek Diasporic Wri-

ting: New Maroccan Voices in French, Spanish and 

Dutch, dat in 2014 bij Liverpool University Press zal 

 verschijnen. 
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Toerisme is big business. In 2007 
werd volgens het VN-agentschap voor toe-
risme (UNWTO) wereldwijd 5400 miljard 
euro uitgegeven door internationale toe-
risten en dat is sindsdien alleen maar meer 
geworden. In de EU zorgt het toerisme 
voor 4,3% van het BNP. Toerisme verschaft 
wereldwijd ook heel wat werk. Men schat 
dat 115 miljoen mensen rechtstreeks in de 
toeristische sector zijn tewerkgesteld, vier 
procent van de actieve wereldbevolking. Het 
spreekt voor zich dat nog heel wat men-
sen indirect van deze sector leven. Maar het 
grootste gevaar voor de toeristische sector 
is het toerisme zelf.
 De ecologische en culturele problemen 
die het toerisme veroorzaakt, slaan uitein-
delijk als een boemerang op de sector terug. 
Welke problemen? De Europese Commis-
sie constateerde dat toerisme leidt tot over-
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen, tot 
een enorme toename van afval en dat het 
kan leiden tot onomkeerbare veranderingen 
in het landschap en aan het historische en 
culturele erfgoed van een regio. 
 Tegen 2020 voorspelt de UNWTO 
ongeveer 1,56 miljard toeristen, een verdub-
beling ten opzichte van 2003. In de zoek-
tocht naar ‘duurzaam toerisme’ wijzen over-
heden en toeristische industrieën op het 
belang van maatregelen die de negatieve 
gevolgen beperken zonder dat de positieve 
aspecten verloren gaan. De vraag blijft ech-
ter of kleine, stapsgewijze verbeteringen 
van de bestaande patronen voldoende zijn 
om het nirwana van duurzaam toerisme te 
bereiken. Business as usual is eigenlijk geen 
optie. Kleine verbeteringen inzake aanbod 
zijn niet opgewassen tegen het schaaleffect 
van de snel stijgende toeristische consump-
tie.

Ecologische gevolgen
De ecologische impact van internationaal 

toerisme betreft vele gebieden: het energie-
verbruik en de daarmee verbonden klimaat-
problemen, culturele en sociale verstorin-
gen bij de lokale bevolking, veranderingen in 
landgebruik en landbeslag, de impact op bio-
diversiteit, de bijdrage aan de verspreiding 
van infectieziekten en onduurzaam waterge-
bruik. Op lokaal vlak ook nog de grootscha-
lige afvalproductie. 
 Maar het staat buiten kijf dat het mobi-
liteitsaspect de belangrijkste is. De gevol-
gen van het reizen vertegenwoordigen tus-
sen de vijftig en de 75 procent van de totale 
ecologische impact van het toerisme. Hoe 
en hoe ver men reist is daarom nog belang-
rijker dan hoe men zich op de vakantiebe-
stemming zelf gedraagt. De algemene trend 
richting meer frequente, minder langdurige 
én verdere, meer exotische, reisbestemmin-
gen maakt het er niet beter op. In een publi-
catie in het tijdschrift Ecological Economics 
berekenden enkele milieuwetenschappers 
de ecologische voetafdruk van een reis naar 
de Seychellen. Gezien het hoge prijskaartje 
dat aan deze reis hangt, is deze eilanden-
groep vooral in trek bij een bijzonder wel-
gesteld publiek. Een tiendaagse reis vanuit 
een Europese luchthaven komt neer op een 
slordige 1,8 globale hectare per persoon, 
ongeveer evenveel als het volledige Eerlijke 
Aarde-Aandeel dat beschikbaar is voor elke 
wereldburger... per jaar wel te verstaan. 
Dit doorprikt meteen heel de ballon van 
het ‘ecotoerisme’. Naar schatting kan onge-
veer de helft van de vliegtuigkilometers op 
het conto van de toerismesector worden 
geschreven. Het feit dat ecotoerisme lokaal 
kan bijdragen aan ecologische duurzaamheid 
en sociale herverdeling, verdwijnt in het niet 
bij de mondiale ecologische impact ervan.
 
Als gevolg van de globale opwarming, waar 
ook het toerisme aan bijdraagt, komen para-
doxaal genoeg heel wat toeristische bestem-
mingen zelf in de verdrukking. Een vaak 
voorkomend probleem is de kusterosie als 
gevolg van infrastructuurontwikkeling. Zo 
zouden de stranden in Bali ongeveer twee 
tot 7,5 meter per jaar verliezen als gevolg 
van het lokale toerisme. En tal van gebie-
den worden gewoonweg te heet en te droog 
voor toerisme. Dit heeft uiteraard ook cata-
strofale gevolgen voor de lokale werkgele-
genheid. 
 In tegenstelling tot de grootschalige 
scheiding tussen kosten en baten van vele 
producten, wordt het ‘toeristisch product’ 
geconsumeerd op de plaats van de produc-
tie, met als gevolg dat de toerist ogenblikke-

lijk geconfronteerd wordt met de eventuele 
negatieve gevolgen van zijn eigen consump-
tiepatronen: het verlies van identiteit van 
de gastgemeenschap, prostitutie, geweld, 
onvriendelijke dienstverlening... Zodra het 
unieke van de toeristische bestemming ver-
loren gaat, verliest ze meteen ook haar aan-
trekkingskracht. Dit impliceert een ont-
wikkeling met negatieve gevolgen voor de 
lokale bevolking, de sector, de toerist en de 
leefomgeving zelf. De onderzoeker Stefan 
Gössling ziet toerisme dan ook als een zelf-
versterkend proces: hoe meer men op reis 
gaat, hoe meer men er verslaafd aan raakt. 
Door dit schaaleffect neemt de consumptie 
en uitputting van natuurlijke grondstoffen 
ook toe. Gössling concludeert: Sustainable 
tourism – the notion that its development can 
be managed in an environmentally neutral way 
– might thus be a contradiction in terms.
 Het is echter geen optie om toerisme 
dan maar af te schaffen. Er zal dus toch een 
poging gedaan moeten worden de schade-
lijke gevolgen van toerisme zoveel mogelijk 
in te perken en een zo duurzaam mogelijk 
toerisme te bevorderen. Duurzaam toe-
risme is wat ons betreft een vorm van toe-
risme die de mondiale draagkracht van de 
aarde respecteert en expliciet rekening 
houdt met de lokale milieukwaliteit, het 
werkgelegenheidsaspect en de culturele 
impact van het toerisme. Veranderingen 
zullen zich vooral moeten richten op: min-
der frequent, trager en/of minder ver rei-
zen (minder vliegtuig en auto, meer trein en 
fiets), een langere tijdsduur per reis, meer 
voordelen voor grotere delen van de lokale 
bevolking en meer cultuurgevoeligheid bij 
het reizen naar landen met andere culturen 
en religies. De transitie naar duurzaam toe-
risme zal een complex werk van lange adem 
zijn.
 Er zijn verschillende soorten hindernis-
sen. We onderscheiden er vier: gedrag, hou-
ding, cultuur en structuur.
 
Ongelegen waarheid
Op het individueel gedragsniveau gaat het 
vooral om problemen die verbonden zijn 
aan hedendaagse reisgewoontes. Veel men-
sen zijn zich wel bewust van het feit dat 
het huidige massale gebruik van vliegtuigen 
onhoudbaar is, maar velen van hen hebben 
last van ‘cognitieve dissonantie’: wie zowel 
reizen als duurzaamheid belangrijk vindt, 
maar begrijpt dat intercontinentale vluch-
ten een immense voetafdruk hebben, krijgt 
een conflict tussen beide overtuigingen. De 
weerstand tegen een waarheid die onge-

BArr I èrES
Toerisme heeft veel schadelijke 

 gevolgen. Het grootste gevaar voor 

het toerisme is het toerisme zelf. 

De overstap naar duurzaam en 

ecologisch verantwoord toerisme 

is daarom dringend gewenst. Maar 

er zijn veel hindernissen.
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legen komt, is groot. Dit verklaart ook de 
enorme kloof tussen de waarschuwingen 
vanuit de wetenschappelijke wereld over het 
huidige reisgedrag en de snelle stijging van 
het aantal internationale vluchten per jaar. 
 Een ander opvallend fenomeen in het 
reisgedrag van mensen, is dat routines en 
gewoontes centraal staan bij de reiskeuze: 
transportmodus, lengte van het verblijf, 
accommodatietype en reisgezelschap. Zodra 
men de bestemming bereikt heeft, zetten 
de routineuze praktijken zich onverstoord 
verder. Wie thuis onduurzame gewoontes 
heeft, verandert daarin niet op reis, integen-
deel. Omgekeerd zetten mensen die thuis 
bewust omgaan met energie, water, mobi-
liteit en afval hun duurzame gewoontes 
min of meer voort op reis. Alle vormen van 
gewoontegedrag zijn moeilijk te wijzigen, en 
dat geldt nog sterker voor routines die men 
heeft tijdens vakanties. Men vindt namelijk 
dat men heeft betaald voor comfort. Bood-
schappen rond zuiniger omspringen met 
verwarming, afkoeling, baden en hotelvoor-
zieningen die inbegrepen zijn in de prijs, 
worden nogal vlug opgevat als pogingen om 
op betaalde luxe te beknibbelen.
 Nog minder positief wordt het verhaal 
wanneer we de impact van reizigers op de 
sociaal-culturele leefwereld van de autoch-
tone bevolking onder de loep nemen. Zoals 
hierboven reeds aangehaald, intervenieert 
de neiging van mensen om hun gewoontes, 
hun denkkaders, sociale normen en ver-
wachtingen mee te nemen op reis vaak bij-
zonder pijnlijk met de leefwereld en nor-
men van de plaatselijke samenlevingen, soms 
zozeer dat samenlevingen conflictueus en 
ontheemd worden.

Gedragskloof
Waarden, kaders en morele normen beïn-
vloeden elk facet van ons leven, ook mobi-
liteit en reizen. De eerder genoemde 
Gössling onderscheidt drie soorten reizi-
gers. In de eerste plaats de zogenaamde 
chartertoeristen. Zij verblijven in grote 
hotels en hebben meestal een volledig inge-
vulde vakantie met begeleide uitstapjes en 
activiteiten. De tweede groep zijn individu-
ele rugzaktoeristen en de derde groep is die 
van de individuele reizigers, vaak Afrikanen, 
koraalrifduikers of culturele toeristen. Het 
spreekt voor zich dat de eerste groep een 
veel grotere negatieve ecologische en cultu-
rele impact heeft dan de laatste twee groe-
pen. Toch hebben die laatste twee groe-
pen effect op zowel mens als milieu. Tot de 
laatste groep kan men bijvoorbeeld ook de 

zogenaamde ecotoeristen rekenen, die ‘van-
uit ecologische bewogenheid’ en nieuwsgie-
righeid ook wel een reis zouden wagen naar 
absurde bestemmingen als Antarctica.
 Het zelfbeeld en de (groeps)identiteit, 
de levensvisies en overtuigingen, de morele 
kaders, politieke en economische ontwik-
kelingen, het budget, status, etc. spelen alle 
mee in de keuze voor een reisbestemming. 
In een verenigd Europa is een reis naar Por-
tugal of Italië bijvoorbeeld wel interessant, 
maar niet meer vernieuwend of verrassend. 
Thailand, India, Nepal, Marokko, Brazilië, 
China en andere reisbestemmingen zijn de 
echte uitdagingen voor de (culturele) toe-
rist. Mooi meegenomen is dat men zich kan 
onderscheiden met zulke ervaring op het 
c.v. Men verwerft er sociaal aanzien en sta-
tus mee.
 De marketingsector heeft goed begre-
pen dat er verschillende niches zijn die men 
op verschillende manieren moet bespelen. 
Nu een groeiende groep mensen begrijpt 
dat toerisme ecologisch en cultureel bij-
zonder schadelijk kan zijn, doen reisorgani-
saties veel moeite om ‘duurzaam reizen’ te 
promoten. Natuurlijk is er een groot ver-
schil tussen reisoperatoren die een ‘duur-
zaam aanbod’ aanbieden naast hun klas-
sieke aanbod, en kleinere organisaties die 
vanuit een zekere maatschappelijke bewo-
genheid en voeling met de ‘morele reiziger’ 
een ‘milieubewust’ aanbod presenteren. De 
eerste groep operatoren heeft er eenvou-
dig een economisch voordeel bij om green 
te promoten als een soort (status)merk. De 
tweede groep start uit andere motivaties, 
maar vervalt vaak snel in een ontkenning 
van de realiteit: de zogenaamde ecoreizen, 
die op de reisbestemming zelf (Seychellen, 
Antarctica, Nieuw-Zeeland) veel minder 
schadelijke sociale, culturele en ecologische 
impact hebben, maar die deze winst opsou-
peren door de wijze van verplaatsing naar de 
reisbestemming.
 Ondanks inspanningen aan de aanbod-
zijde (toeristische industrie en overheden) 
om duurzaamheid te introduceren, is er 
weinig merkbare interesse bij de toeristen 
zelf. Volgens het onderzoek van Adriana 
Budeanu opteert slechts een extreem kleine 
minderheid van toeristen voor zogenaamd 
verantwoorde reispakketten, milieuvriende-
lijk vervoer of lokale producten, in weerwil 
van hun zelfverklaarde positieve houding ten 
aanzien van duurzaam toerisme. Er is dus 
een immense gedragskloof op het vlak van 
reizen. 

Paradoxaal
In de huidige socio-culturele context is de 
verplaatsing naar de reisbestemming een 
noodzakelijk kwaad. Tijd is een schaars 
goed; men heeft een beperkt aantal vakan-
tiedagen en men wil zoveel mogelijk gezien 
en ervaren hebben. Het onderweg zijn zelf 
heeft geen waarde. Trager en bewuster rei-
zen naar verre reisbestemmingen vereist bij-
zondere maatregelen zoals een loopbaan-
onderbreking of een sabbatjaar. Moet het 
gezegd dat dit niet in elke sociaal-economi-
sche klasse, levensfase of job haalbaar en 
betaalbaar is?
 reizen heeft niet alleen te maken met 
nieuwsgierigheid naar het andere. Voor 
velen is het een uitweg uit de dagelijkse 
sleur, stress, uit de verplichtingen en beper-
kingen. In die zin is reizen steeds meer ver-
bonden met de sfeer van welzijn en (psychi-
sche) gezondheid. Voldoende rust inbouwen 
in een jachtig leven is een prima manier om 
voor zichzelf te zorgen. Vakanties tussen 
de dagelijkse drukte schijnen de perfecte 
oplossing om niet volledig op te branden. 
Zo’n vakantie moet iets bijzonder zijn, iets 
waarvan men lang kan nagenieten. Dat deze 
noodzaak eigenlijk veel zegt over een funda-
mentele ontwrichting in ons dagelijks leven, 
wordt angstvallig verzwegen. Bovendien 
wordt reizen sinds jaren gepromoot als de 
ideale manier om zichzelf verder te ontwik-
kelen. De toeristische industrie speelt volop 
in op deze mentale noodzaak. Het volgende 
citaat van de Britse antropoloog Brian Fagan 
vat dit goed samen: 
 Zanzibar is marketed by tourism as tropi-
cal paradise, a happier, ‘better’ place characte-
rised by individual freedom, peace, abundance 
of food, and free sex. Extensive white beaches, 
blue waters, green palm trees, fishermen at 
work, and topless or bikini-wearing women are 
the corresponding symbols, which are presented 
and marketed [...] These symbols are ultimately 
built on the image of paradise that came into 
being during the 18th century and still persists 
today.
 De zogenaamde meerwaarde of nood-
zaak van reizen wordt in feite dagelijks 
verkondigd. Zelfs door het nuttigen van 
fairtrade koffie kan je vandaag een heuse 
intercontinentale familiereis naar Costa rica 
winnen. Wie niet reist is een anachronisme, 
iemand die niet over de (tuin)muur wil glu-
ren, iemand die is vastgeroest of zelfgenoeg-
zaam is, iemand die het financieel moeilijk 
heeft.
 De vraag in deze context is in hoeverre 
het bewustzijn inzake duurzaamheidvraag-

BArr I èrESvoor duurzaam toerisme

Peter Tom Jones  ingenieur milieukunde aan de KU Leuven      Vicky De Meyere  medewerker Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Brussel      Els Keytsman      hoofd politieke dienst Oxfam wereldwinkels België
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stukken en Noord-Zuidproblemen ander 
reisgedrag stimuleert. Ecotoerisme zou het 
milieubewustzijn en de ecologische kennis 
voeden, wat meteen het draagvlak zou ver-
groten voor duurzaam toerisme. Onder-
zoek suggereert evenwel dat een verhoogd 
milieubewustzijn helemaal niet hoeft te lei-
den tot ecologische attitudes en dito gedrag. 
In de realiteit lijkt veeleer het tegenoverge-
stelde waar te zijn. 

Ecotoerisme heeft nog een ander para-
doxaal gevolg. Op verre reizen hebben men-
sen de kans om nationale parken, reserva-
ten, botanische tuinen etc. te bezoeken. 
Krokodillen, gorilla’s, leeuwen, olifanten 
en sinds kort ook pinguïns en ijsberen zijn 
razend populair bij ecotoeristen. Dit feno-
meen toont aan dat toerisme een resul-
taat is van gewijzigde relaties tussen mens 
en natuur. Op zijn beurt versterkt toerisme 
deze verandering in de relaties. Bovendien 
veroorzaakt meer contact met bedreigde 
wildsoorten en precaire natuurgebieden 
vaak het verlangen naar nog meer contact, 
waardoor de cirkel van dit proces gesloten 
wordt: bedreigde diersoorten worden nog 
meer in gevaar gebracht. Met andere woor-
den: zeldzaamheid wekt de interesse van 
een bepaalde groep toeristen, wat leidt tot 
nog grotere zeldzaamheid.
 Naarmate men meer reist wordt de 
sociale identiteit van reizigers langzaam 
omgevormd tot een soort kosmopoliti-
sche constructie van het ‘zelf’. Door veel-
vuldig onderweg te zijn en elders te vertoe-
ven, verliest men de verbondenheid met het 
lokale en de plaatselijke betekenisgeving. 
De consequentie is dat kosmopolieten hun 
begrip en verantwoordelijkheid verliezen 
voor de ecologische grenzen van locaties. 
Dit vertaalt zich onder andere in een toene-
mend gebruik van natuurlijke grondstoffen 
en een grotere belasting van de afvalopna-
mecapaciteit van de ecosystemen.
 Samenvattend kunnen we stellen dat 
antropologisch onderzoek uitwijst dat toe-
nemend milieubewustzijn, reiservarin-
gen, een kosmopolitisch wereldbeeld, een 

hogere scholingsgraad en een hoger inko-
men er allemaal toe leiden dat de drang om 
nog meer te reizen aangewakkerd wordt. 
Toerisme is dan inderdaad een zelfverster-
kend proces. De gedachte van Gössling dat 
duurzaam toerisme een contradictio in termi-
nis is, komt niet uit de lucht vallen. 

Big business
De barrières op structureel niveau zijn 
immens. De economische prijsstelling is 
helemaal scheefgetrokken: relatief duur-
zame mobiliteitskeuzes als de trein worden 
financieel afgestraft; onduurzame keuzes als 
het vliegtuig worden financieel aangemoe-
digd. Vele minder kapitaalkrachtige mensen 
kiezen daarom niet voor het dure treintic-
ket maar voor het goedkope vliegtuig-
zitje. Externe kosten worden absoluut niet 
geïnternaliseerd. In de huidige economie 
gebeurt net het omgekeerde: kosten wor-
den afgewenteld op de rest van de wereld 
en de toekomstige generaties. Het succes 
van lagekostenmaatschappijen is een aanflui-
ting voor iedereen die werkt aan een duur-
zamere wereld. 
 Een tweede structurele barrière heeft 
te maken met een absoluut gebrek aan all-
in duurzame toeristische alternatieven. Een 
derde belangrijke barrière vindt zijn oor-
sprong in het feit dat toerisme big business 
is, veel mensen werk verschaft en een inko-
men biedt aan mensen uit armere landen. 
Het verzet tegen internationaal toerisme 
kan in die context niet op veel politieke 
steun rekenen, wat meteen de beperkingen 
aantoont van het huidige politieke stelsel, 
gericht op de korte termijn en het beharti-
gen van particuliere belangen. 

Meervoudige aanpak 
Uit het voorgaande is gebleken dat de weg 
naar duurzaam toerisme geplaveid is met 
een complexe mix aan barrières. Een duur-
zaam aanbod van toeristische producten 
moet nog bijna vanaf nul worden opge-
bouwd. En zelfs als er een uitermate duur-
zaam aanbod zou bestaan, dan nog is het 

helemaal niet zeker dat consumenten er 
effectief voor zouden kiezen. Een transi-
tie naar duurzaam toerisme vereist dus 
de parallelle ontwikkeling van duurzame 
systemen van vraag én aanbod. Kritische 
burger-consumenten kunnen druk zet-
ten op touroperators om hun aanbod radi-
caal te vergroenen (bekeken over de volle-
dige levenscyclus); touroperators moeten 
zelf proberen hun aanbod te vergroenen 
en normaal te maken voor alle consumen-
ten. Naast een verschuiving in culturele nor-
men en houdingen, zullen ook technologi-
sche, economische en structurele innovaties 
voorop moeten staan. Een meervoudige 
aanpak is nodig. De verschillende instru-
menten moeten zorgen voor elkaar verster-
kende veranderingen in technologie, econo-
mie, instituties, routines, sociale normen en 
waardesystemen. 
 Duurzaam toerisme impliceert minder 
vaak, minder ver, anders en trager reizen. 
Om dit beeld te ‘verkopen’ aan de man en 
vrouw in de straat zal er ons inziens moeten 
worden gewerkt aan de andere aspecten van 
een sociaal-rechtvaardige en ecologische 
duurzame samenleving, waarbij men er voor 
zorgt dat de algemene, dagelijkse materi-
ele én immateriële levenskwaliteit drastisch 
verbetert. Op die manier is er ook minder 
reden om twee à drie keer per jaar de dage-
lijkse realiteit te ontvluchten via toeristische 
activiteiten. Anders en beter leven als nood-
zaak voor een veel duurzamer toerisme.
 =

  Dit is een verkorte versie van ‘Terra reversa. 

Bouwstenen voor een duurzame transitie. 

Deel IV: reizen.’ Zie www.oikos.be voor de 

hele tekst, inclusief voetnoten.  

Esther Kokmeijer reisde begin 2013 
als expeditiefotograaf op de MS Fram 
van Hurtigruten naar Antarctica. Op dit 
moment bevindt ze zich op het zelfde schip 
in Groenland. Naast het documenteren 
van de reis geeft ze onderweg de toeristen 
 foto grafieworkshops. 
 Kokmeijer had grote twijfels over ‘Pool
reizen’, waarin rijke toeristen de schaarse 

ongerepte natuur worden binnengeloodst. 
Maar ze ontdekte ook voordelen: de toeris
ten worden niet alleen zeer goed voorbereid 
door meereizende wetenschappers, maar 
daarnaast wordt er ook op gewezen dat ze 
na de reis ambassadeurs van Antarctica 
zijn, iets dat van belang kan zijn voor het 
behoud van Antarctica als ‘niemandsland’, 
bij bijvoorbeeld ontdekking van schaarse 

grondstoffen als olie. 
 Tijdens de reizen is er streng toezicht 
en moet iedereen zich houden aan vaste 
regels en protocollen. Zo dragen de weten
schappers rode en de toeristen blauwe 
jassen, zodat al van verre zichtbaar is of 
 iemand zich wel op een bepaalde plek 
mocht ophouden. 
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Volgens Lao Tse reist de wijze man niet, omdat hij 
weet dat de wereld overal dezelfde is. Dat is een diepe wijs-
heid. Maar het is ook een agrarische, sedentaire wijsheid. Een 
wijsheid waar het grootste deel van de mensheid eeuwenlang 
naar leefde. De verte, de andere wereld bestond alleen in 
verhalen, die door zeelieden, ontdekkingsreizigers en koop-
lieden verspreid werden. Het merendeel van de bevolking 
ondernam op een heel leven slechts een paar tochten. In de 
middeleeuwen maakte men een pelgrimstocht (wat een reli-
gieuze inbedding gaf aan de tocht, het was een soort rituele 
tocht), of men ging op leerreis, als gezel om meester te wor-
den. Er waren de jaarmarkten. Maar voor het overige was de 
wereld klein en de mens honkvast. De levenswereld beperkte 
zich tot een straal van enkele kilometers rond de woonplaats.
 De moderniteit bracht verandering in dat sedentaire, 
honkvaste ‘kluisteren’ in een kleine gesloten wereld: de 
moderne mens wilde de wereld zien. Handel, verkeersmid-
delen en een ander wereldbeeld verbreedden de horizon. De 
horizon verruimen was goed. Want reizen werd verondersteld 
ook de innerlijke horizon te verruimen. Stephan Oettermann 
beschrijft in zijn klassieke studie over het panorama, hoe 
reizen deel werd van de expansieve en optimistische wereld-
visie van het burgerlijke tijdvak. Hij beschrijft hoe de horizon 
bezet wordt met een soort magisch-symbolische kracht. 
De horizon is de plaats van de hoop, van de toekomst ook. 
Achter de horizon ligt de nieuwe wereld. In een boek over La 
vie en chemin de fer van Benjamin Gastineau, vindt men een 
mooie evocatie van wat voor weldaden men niet allemaal van 
het reizen verwachtte: ‘Overal heeft de reiziger op zijn weg 
de rijkdom van zijn hart en zijn verbeelding uitgezaaid; aan 
iedereen geeft hij zijn goede boodschap,... hij spreekt de 

transcendenta
Toerisme is een vorm van reizen. 

Maar inmiddels gaat het toerisme veel 

verder dan dat: het is allesomvattend 

geworden. Het behoort tot de wezen-

lijke kenmerken van de hedendaagse 

existentie. Iedereen is altijd en overal 

een reiziger geworden. 

Dubossarsky & Vinogradov, ‘What the Homeland begins 
with’, 2006-2012 (vier delen). Courtesy: de kunstenaars.

Deze Russische kunstenaars zetten het sociaal realisme 
op een ironische manier in en schuwen de commercie 
niet. Zo creëren ze, naar eigen zeggen, ‘een paradijs’.
Te zien in Kunsthal KAdE tot 25 augustus (kunsthalkade.nl)

Lieven de Cauter cultuurfilosoof
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werkman moed in, en de onwetende haalt hij uit zijn sleur, de 
vernederde verheft hij’. De transportrevolutie was integraal 
deel van het Verlichtingsproces en de opgang van de mens-
heid naar het licht. Het optimisme over de reis als ontsluiting 
van de wereld, een openbreken van de gesloten wereld waar 
iedereen beter van wordt, kunnen we wellicht niet meer 
delen. Maar wel delen we nog steeds – en steeds meer – het 
enthousiasme om reiziger te zijn. Het reizen is het verbreden 
van de horizon: dat wil zeggen dat de wereld niet meer bui-
ten, maar binnen de eigen horizon valt. Naarmate mijn wereld 
groter wordt, wordt de wereld kleiner.
 […]
Reeds in de negentiende eeuw vinden we aanwijzingen en 
vermoedens dat toerisme meer is dan eventjes op reis gaan. 
Volgens de reeds geciteerde Benjamin Gastineau is iedereen 
reiziger: ‘De vrouw die de goddelijke liefde zoekt, een reizig-
ster; de man die een trouwe vrouw zoekt, een reiziger!... 
de kunstenaars die hongeren naar nieuwe horizonten, reizi-
gers,–... de gekken die hun hallucinaties voor realiteit nemen, 
reizigers, –… mensen die achter de roem aanlopen of de min-
nestrelen van de gedachte, reizigers – het leven is een reis; en 
elk wezen dat uit de schoot van de vrouw komt om opgeno-
men te worden in de schoot van de wereld is een reiziger (…) 
Mensheid, jij bent een eeuwige reiziger’. Men kan dit soort 
proza typisch noemen voor de negentiende-eeuwse journa-
list-essayist, die houdt van overspannen metaforen. Het geeft 
uiting aan een gevoel van verhoogde mobiliteit (het boek heet 
tenslotte la vie en chemin de fer) en is een soort kosmische 
extrapolatie van de transportrevolutie. Maar misschien is de 
metafoor dat iedereen en op alle momenten een reiziger is, 
een overdrijving die bruikbaar kan zijn om te begrijpen hoe 
het met het hedendaagse toerisme is gesteld.
 We vertrekken van de expansie van het toerisme, van de 
merkwaardige vaststelling dat toerisme blijft groeien. Groei 
is niet alleen een kwantitatief proces. Bijvoorbeeld: een 
kleine groep die een bepaalde, afwijkende geloofsovertuiging 
aanhangt noemen we een sekte, maar als deze groep blijft 
aangroeien, is hun overtuiging niet meer afwijkend, maar 
wordt normgevend. De eerste christenen vormden een sekte. 
Nu kan men het Christendom geen sekte meer noemen. Mis-
schien heeft zich een analoge kwalitatieve sprong voltrokken 
in het toerisme en is er door de groei iets wezenlijks veran-
derd in de betekenis van het toerisme.
 Onze hypothese, die meer een soort van intuïtie is, 
luidt als volgt: toerisme is allesomvattend geworden. Dat 
betekent: het behoort tot de wezenlijke kenmerken van de 
hedendaagse existentie. Het is een allesomvattende moge-
lijkheidsvoorwaarde voor de moderne subjectiviteit. Men zou 
zover kunnen gaan te zeggen dat het ‘transcendentaal ego’ 
van Husserl een subject is uitgerust met een camerabewust-
zijn. In de traditionele metafysica was het zijn een transcen-
dentaal, in de zin van allesomvattend begrip. Welnu, toerisme 
is transcendentaal geworden. Het is de menselijke zijnsmodus 
bij uitstek. Terwijl toerisme vroeger een uitzonderingstoe-
stand was tegenover het ‘echte leven’, wordt nu het echte 
leven een deelgebied van het toerisme. John Urry besteedt in 
The Tourist Gaze terecht aandacht aan de nieuwe evolutie om 
ook het dagelijkse leven, de arbeid van anderen bijvoorbeeld, 
toeristisch te ontsluiten – vaak is dit arbeid uit het verleden, 

de ambachtelijke arbeid –, maar het blijft arbeid: men kijkt 
naar mensen die werken. Maar dat is nog geen transcenden-
taal toerisme. Het is niet gemakkelijk om die hypothese hard 
te maken. We kunnen alleen trachten een aantal concrete 
symptomen aan te halen die wijzen op zo’n kwalitatieve 
sprong.

We geven drie symptomen aan: mensen hebben meer dan 
vroeger het gevoel dat vakantie, en de uitstapjes tussen-
door, de plaats is van de echte ervaring, van een meer intens 
beleven. Het ‘werkjaar’ wordt een soort van sleur. Dus: het 
toerisme geeft zin aan het dagelijkse leven, en niet langer 
omgekeerd. Vervolgens is er de opkomst van de weekend-
bijlage. In deze fleurige, vlotte formule worden vakantietips, 
huis-, tuin- en keukenweetjes, maar ook literatuur en actu-
aliteit in een vakantiesfeer gedrenkt. En tenslotte zijn er de 
media, die ons elke dag weer vertellen dat, ook als we niet 
op reis zijn, we toch nog een beetje toerist zijn. De krant, de 
radio vertellen ons van verre plaatsen. De televisie brengt de 
wereld naar ons toe, in onze intieme levenssfeer. Men zou de 
journalist uit de vorige eeuw kunnen aanvullen en zeggen: wie 
zijn ontbijt neemt met de ochtendkrant, of het radiojournaal, 
een toerist; wie voor, tijdens of na het avondmaal naar het 
televisiejournaal kijkt, een (ramp)toerist. Wie naar documen-
taires kijkt over Antarctica of over de Savanne, een toerist; 
enzovoort. De commerciële televisie toont op een aanschou-
welijke manier dat het toerisme allesomvattend geworden 
is. VTM [de grootste commerciële televisiezender van Vlaan-
deren, red] zegt eigenlijk elke minuut: met VTM is het altijd 
een beetje vakantie (‘VTM kleurt je dag’). Achter het logo van 
VTM duikt steeds weer een baadster weg. In een schitterende 
reeks artikelen heeft Marc Holthof het fenomeen commerciële 
televisie in het algemeen en VTM in het bijzonder bij de naam 
genoemd: ‘de digitale badplaats’.

Natuurlijk kan men tegenwerpen dat dit transcendentaal toe-
risme een fantasmagorie is; een illusie die ons voorgespiegeld 
wordt; die alleen bestaat in weekendbijlagen, in toeristische 
folders en op het televisiescherm. De mensen zijn niet wer-
kelijk toerist: ze hebben problemen, verdriet, projecteren 
hun geluk op kinderen of carrière, worden beproefd door 
ziekte en ouderdom, zijn bang voor de dood en sterven. Ook 
in het tijdperk van het transcendentaal toerisme is het leven 
hard en de wereld nog steeds een tranendal. Men kan verder 
inbrengen dat transcendentaal toerisme daarenboven een 
verschijnsel is van de eerste wereld, terwijl de tweede, derde 
en vierde wereld oprukt. En toch heeft de fantasmagorie van 
het transcendentale toerisme een ongelofelijk impact: het is 
het model waarop ons milieu wordt herschapen. ‘Vlaanderen 
vakantieland’. De Antwerpse Meir is daarvan een uitstekend 
voorbeeld: terwille van de dagjestoeristen en de winkelwan-
delaars is de Meir herschapen in een mediterrane promenade. 
Antwerpen is geen havenstad meer maar een badplaats. Deze 
‘mediterranisering’, die samenhangt met een nieuw verlangen 
naar de stad dat zichtbaar wordt in de terrasjescultuur, is een 
van de belangrijke fenomenen van de nieuwe stedelijkheid.
 De wijsheid van Lao Tse kan men afdoen als boerenwijs-
heid. Maar men kan het omgekeerd ook zien als een futuro-
logisch inzicht, een profetie, die pas nu, in de ‘global Village’ 

transcendentaal toerisme
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werkelijk waar aan het worden is: pas als de wereld een dorp 
wordt, is zij overal dezelfde. De toeristische blik maakt dat de 
wereld overal dezelfde wordt. Want met de toeristen komen 
ook de Hiltonhotels en de fastfoodketens, kortom de ver-
plaatsbare uniformiteit.
 […]
Maar laat ons geen gemakkelijke alternatieven verkondigen. 
Toerisme is allang niet meer iets dat men goed of slecht kan 
vinden, het is een van de centrale gestalten van de consump-
tie. En zoals iedereen consument is, of het recht heeft om het 
te zijn, zo is iedereen toerist of heeft het recht het te zijn. 
Een kritische consument of een onkritische, beide zijn con-
sumenten. Consumptie en het kijken naar de wereld als spek-
takel, horen bij het kapitalisme, en het kapitalisme maakt 
de wereldorde uit. Alle pogingen om daaruit te stappen zijn 
fataal mislukt. Er is (voorlopig) geen alternatief voor het kapi-
talisme en dus is er geen alternatief voor het transcendentaal 
toerisme. […] Toerisme is niet zozeer een probleem maar een 
gegeven, geen marginaal verschijnsel, maar een lotsbestem-
ming. Daarom kan het transcendentaal worden genoemd. 
Toerisme is uiteindelijk de enige manier waarop we nog con-
tact hebben met de materiële overblijfselen van de traditie 
(of met de natuur, of met andere culturen enzovoort). We 
gaan niet meer naar de kerk om er te bidden, maar om haar 
te bekijken. We gaan naar de stad, niet om er te wonen, maar 
om er musea te bezoeken of terrasjes te doen. Dat wil ook 
zeggen dat het toerisme, paradoxaal genoeg, de enige kans is 
om ons een toegang te verschaffen tot het erfgoed, en der-
halve uiteindelijk ook de enige kans voor dat erfgoed zelf.
 […]
Het toerisme is de laatste existentiemodus van de westerse 
beschaving. Op het moment dat de netwerken zich integre-
ren tot ‘informatiesnelwegen’ en we niet meer aan plaatsen 
gebonden zijn, op het moment dat de steden desintegreren, 
dat iedereen ingeplugd is op de netwerken (gas, elektriciteit, 
telefoon, fax, autosnelwegen, internet) wordt elke woning 
een zwevend eiland in een zee van netwerken: cyber cocoo-
ning in the blue lagoon. Deze wereld als netwerk is een ironi-
sche synthese van de sedentaire en de nomadische fasen van 
de mensheid. Transcendentaal toerisme is de fantasmagori-
sche ‘bovenbouw’ van de netwerkmaatschappij.
 =

  Dit een sterk bekorte versie van ‘Over transcendentaal toerisme. Een 

causerie’, uit de bundel De archeologie van de kick. Over moderne 

 ervaringshonger, Uitgeverij Van Tilt, Nijmegen 2009 (eerste druk 1995). 

Een herdruk is in voorbereiding.
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Herman Meijer  redacteur de Helling

Er was eens een man die beweerde dat 
het meest invloedrijke isme van de twintig-
ste eeuw het toerisme is. Zijn bewering kan 
misschien zonder omhaal op de hoop nut-
teloze sweeping statements worden geworpen. 
Mij lijkt het de moeite waard om haar, al is 
het maar voor de duur van een artikel, voor 
waar te houden. In ieder geval staat er in 
Rotterdam een stukje vastgoed dat in histo-
rie en verschijning een stevig argument pro 
die bewering levert. Het gaat om de buurt le 
Medi, drieënnegentig woningen groot, die al 
vóór de bouw werd aangeprezen met de slag-
zin ‘Wonen Waar De Zon Altijd Schijnt’.

Roseetje
De voorgeschiedenis van le Medi heeft op 
zichzelf beschouwd met toerisme en vakan-
tie niets te maken. Ze is veeleer politiek. Het 
gemeentebestuur van Rotterdam voerde 
eind jaren negentig een beleid onder de 
naam Veelkleurige Stad. Dit had tot uitdrukke-
lijk doel om de verschillende culturele bron-
nen van de inwoners in de stad zichtbaar 
te maken. Dat Rotterdam een cultureel rijk 
geschakeerde bevolking heeft, mocht ook 
blijken uit de gebouwde omgeving. Als eer-
ste respons vanuit de bevolking verscheen op 
het Noordplein in het Oude Noorden een ori-
ginele Marokkaanse fontein. De initiatiefne-
mer, Hassani Idrissi, beschouwde dit als een 
begin. Hij zag ook graag woningbouw met 
Maghrebijnse kenmerken en kwaliteiten. 
En inderdaad wist hij een woningcorporatie 
zo ver te krijgen dat ze voor een stadsver-
nieuwingslocatie in Rotterdam-Delfshaven 
met dit idee in zee ging. De voor de sloop 
bestemde Schippersbuurt zou de plek wor-
den waar met herkenbare Noord-Afrikaanse 
elementen zou worden gebouwd. Aan de uit-
werking van dit idee gingen vele praatsessies 
vooraf, gewijd aan het gewenste eindbeeld 
en de weg om dit te bereiken. Er werd een 
toolbox ontwikkeld waarin de nodige bouw-
stenen te vinden zijn. De stedenbouwkun-
dige van de gemeente en twee architecten 
voor de woningen werden ingeschakeld. De 
woningcorporatie nam een ontwikkelaar in 
de arm. Uiteindelijk werd een buurt bedacht 
die de vorm zou krijgen van een ommuurd 
stadje met toegangspoorten, een pleintje 

met fontein in het midden en bijzondere 
woningen met veelkleurige gevels binnen 
de muren en siermetselwerk aan de buiten-
kant van het complex. De uitstraling zou 
niet uitgesproken Marokkaans zijn. Want 
het misverstand dat het een woonbuurt voor 
uitsluitend bewoners met Marokkaanse 
wortels moest worden, ware te vermijden. 
Zeker nadat in 2002 een stadsbestuur aan-
trad waarin Leefbaar Rotterdam dominant 
was, werd zo’n denkbeeld taboe; zelfs iets als 
diversiteitbeleid was voortaan verboden. Wat 
bleef, was het streven om de nieuwe stedelij-
ke middenklasse te huisvesten in deze omge-
ving. Daarin zou een buurt met een ‘mediter-
raan’ karakter uitstekend passen en zo werd 
de werving van woningkopers ook ingezet.
 Lees de folder. Stel je maar voor (…) gezel-
lig nog een roseetje drinken met je vrienden of de 
buren op een zwoele zomeravond op het binnen-
plein. Kinderen spelen nog buiten en vermaken 
zich met het water van de fontein. Als je niet beter 
wist, zou je denken dat je op vakantie was. Maar 
je bent thuis, en het is er veilig…” (Com-Wonen, 
ERA Bouw en Woonbron 2007). 
 De kopers weten natuurlijk best dat 
ze geen vakantiehuisje gaan kopen, maar 
daarmee is het appel aan het vakantiege-
voel nog niet vergeefs. Zo zegt een vrouw 
van dertig, die van plan is een woning te 
kopen: “Als je naar Italië gaat, heb je altijd 
van die kleine gezellige dorpjes, die gezel-
lige straatjes en er staan ook huizen die een 
leuke kleur hebben. De zon schijnt er altijd, 
je bent op vakantie, je hebt een vakantiege-
voel. Ze proberen in Le Medi natuurlijk die 
sfeer te creëren.” (geciteerd door Sabine 

Meier, gepromoveerd op onderzoek naar 
themawijken). En dat het werkt blijkt ook uit 
onderzoek door het Delftse OTB. Tegen de 
interviewer zegt bijvoorbeeld bewoonster 
Alice: “Ja, we hebben een kerstboom op het 
plein en dan gaan we daar wat drinken en 
daarna gaat iedereen weer zijn eigen gang. 
Dus dat, daarom lijkt Le Medi een beetje op 
een cruiseschip.” En een andere bewoonster, 
Ellen, zegt: “Ik ben dus vaak naar Marokko 
geweest, ook met mijn zonen, en naar Afrika, 
noem maar op, dat vind ik heel leuk. En daar 
sprak die stijl me al enorm aan. Ik denk, alles 
wat ik al uit die verre landen heb meegeno-
men tijdens vakanties, dat past hier weer 
helemaal in zo’n huis.”

Gemengd
Toch werkt de vakantieassociatie niet bij 
alle bewoners. Het zijn alleen de autochtone 
kopers die eraan refereren. Voor de anderen, 
die zelf mediterrane of Caribische wortels 
hebben, is het wel sympathiek dat er naar 
dergelijke culturele bronnen wordt verwe-
zen, maar zij vinden het veel belangrijker dat 
le Medi ook autochtonen trekt. Dat verhoogt 
de status en geeft de gewenste menging. 
Een vakantiegevoel krijgen ze er niet van. 
Voor sommigen levert het Noord-Afrikaanse 
karakter zelfs bijzondere confrontaties op. 
“Al mijn Turkse vrienden zeggen ‘ja, wat zijn 
dat voor Marokkaanse woningen?’”, vertelt 
een Turks-Nederlandse woningkoper aan 
OTB. “Ja, het is een apart project heb ik ze 
uitgelegd. Dat het niet echt Marokkaans, 
maar meer Arabisch georiënteerde architec-
tuur is. (…) Je voelt dat Arabische wel, hoor. 

Het vakantiegevoel gaat veel verder dan 
alleen die vakantie zelf, het wordt op 
allerlei manieren gebruikt om een aan-
genaam gevoel op te wekken, of dat nu 
gaat om pensioenen of om woningbouw. 
Is toerisme een echt ‘isme’ geworden?

Wonen waar de zon altijd schijnt
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Vooral in dat binnengebied, dan heb je die 
erkers en zo. Dat is een beetje dat Arabische 
gebeuren. Waar de Arabische vrouwen wel 
eens in de erker gaan zitten en zo en naar 
buiten kijken. (…) Maar als je tegen een Turk 
‘Arabier!’ scheldt, zal die het absoluut niet 
leuk vinden.”
 Je kunt je afvragen of het mediterrane 
van de bouwwijze en de feitelijke multicul-
turaliteit van de bewoners bij elkaar passen. 
Geen onbelangrijke vraag. Volgens de gege-
vens van Sabine Meier is van de woningko-
pers zestig procent in Nederland geboren en 
veertig procent elders. Echter, van die zestig 
procent blijkt 36 procent minstens één ouder 
te hebben die niet in Nederland geboren is. 
Als men de cbs-definitie van ‘allochtoon’ zou 
hanteren, is 76 procent van de kopers wes-
ters of niet-westers allochtoon, met dertien 
verschillende herkomstlanden. Haar onder-
zoek wijst uit dat de autochtone kopers zeer 
bewust kiezen voor deze plek omdat ze in 
een gemengde wijk willen wonen. Dat dit in 
le Medi ook een werkelijk gemengde buurt 
oplevert, vinden ze goed. Bij de allochtone 
bewoners, die veelal uit de omgeving komen, 
is de aanwezigheid van autochtonen, die 
juist vaker van verder weg komen, het gewil-
de bewijs dat ze in een opwaartse sociale 
beweging zitten. Maar hiermee is nog niet 
gezegd dat de verschillende leefstijlen bij 
elkaar passen.
 In de praktijk van alledag blijkt dat het 
zonnige beeld van de buurt niet voor ieder-
een dezelfde betekenis heeft. Mehmet: “En 
wat ik wel grappig vond, het is fysiek gezien 
wel een mediterraan project, maar dat bete-

kent nog niet dat het ook niet-fysiek gezien 
een mediterraan project is, hè? Wat ik daar-
mee bedoel is, kijk, wij hebben bijvoorbeeld 
een vereniging van eigenaren en de regels 
van de VvE zijn best wel streng. Dus het is 
zelfs mogelijk om een boete te krijgen, als 
je een regel twee keer of zoiets niet nakomt. 
Dat vind ik helemaal niet mediterraan (…) 
En een van de buren, die wel een beneden-
woning had, had dus een heel mooi kabou-
terachtig tuinhuisje neergezet. Het was 
echt supermooi om te zien. En zij moesten 
dat gewoon slopen. Zij kregen ook nog een 
boete van 3.000-4.000 euro. Dat werd vol-
gens mij gedeeltelijk kwijt gescholden of 
helemaal, maar überhaupt het idee. En het 
was ook echt mooi om te zien. Mijn buur-
man en ik waren zo stomverbaasd dat zij het 
moesten slopen, ik vond het zo superzonde. 
Dat is niet mediterraan.” (onderzoek OTB) 
Wat evenmin ‘mediterraan’ aandoet, zijn de 
sluitingstijden van de poorten (om zeven uur 
’s avonds gaat alles op slot) en het verbod 
om fietsen bij de voordeur te stallen.

Enclave
Le Medi staat er nu bijna vijf jaar en er zijn 
al vijftig baby’s geboren. Volgens bewoners 
die ik recent weer gesproken heb, wordt het 
gaandeweg minder met de strengheid van 
de regels. Op zonnige dagen, als er in de 
straatjes en op het pleintje feestelijkheden 
zijn georganiseerd en er veel kinderen rond-
scharrelen, lijkt het wel wat op een vakan-
tiepark. Het kan ‘binnen de muren’ al met 
al een prettige en veilige leefomgeving zijn. 
Kritische geluiden van bewoners van het eer-

ste uur gaan over de geringe aansluiting met 
de omliggende wijk. Ze hadden zich meer 
voorgesteld van contacten en activiteiten 
buiten hun enclave – want zo voelt het voor 
hen. Te veel een soort ‘binnenstedelijk vinex-
gebied’. En dat heeft ook reële oorzaken. 
Aansluitende woningbouw die de vernieu-
wing van de wijk zou versterken is niet door-
gegaan. Voorzieningen in de omgeving die 
interessant zouden zijn voor nieuwe bewo-
ners van buiten én voor de eerdere bewo-
ners, zijn (nog) niet gekomen. Andere bewo-
ners echter, ook van het eerste uur, maar 
geboren in de omgeving en met familie en 
bekenden daar, maken wel degelijk gebruik 
van wijkvoorzieningen en hebben er ook 
hun kinderen op school. Zij hebben niet het 
enclavegevoel. Dit heeft er ongetwijfeld mee 
te maken dat ze weliswaar cbs-allochtonen 
zijn, maar als wijkbewoner juist autochtoon. 
 Keren we terug naar de man uit de aan-
hef en zijn boude bewering. We kunnen hem 
zijn gelijk gunnen: wie vreemde omgevingen 
heeft leren kennen in de welwillende stem-
ming van de toerist, kan zijn eigen woonom-
geving kiezen, zelfs inrichten en ook beleven 
vanuit dierbare herinnering. In le Medi kaatst 
de omgeving deze herinnering op gezette 
momenten weer terug. Natuurlijk past hier 
relativering: de feiten wijzen op het grote 
verschil tussen vakantie-ervaring en migra-
tie-ervaring. Even waar is dat de toeristische 
ervaring ook verandering brengt in de kijk 
op zichzelf en de eigen omgeving. Of om het 
te zeggen met de woorden van bewoonster 
Alice, wie een cruise heeft gemaakt kan zich 
thuis op een cruiseschip wanen. En kan dus, 
zoals in le Medi, zijn buren in al hun diversiteit 
met een goedaardige blik als medepassa-
giers beschouwen.
 =
  Herman Meijer werkte als Rotterdams 

 wethouder eind jaren negentig mee aan de voor-

bereidingen voor het opzetten van Le Medi.
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Jan de Graaf en Robert Schütte stedenbouwkundigen

De wereldbevolking groeit, de ver-
stedelijking zet door, en de reislust neemt 
toe. Allereerst in de westerse wereld, maar 
steeds meer ook vanuit de nieuw opko-
mende landen waar de middenklasse wint 
aan omvang, en over steeds meer geld en 
informatie beschikt. De buitenwereld trekt. 
En dus is inmiddels ook daar sprake van een 
opkomende mobiliteit: toerisme. Europa 
wordt ontdekt. De oude wereld voorziet een 
profijtelijke toekomst in een toeristische 
cultuur, meestal gereduceerd tot een toeris-
tische economie. De economische geografie 
verwelkomt de ‘toeristen-industrie’. 

Oorlogswinst
Stel je voor: vliegveld Schiphol in het hoog-
seizoen: een horde toeristen op weg naar 
elders. Zandvoort op een warme zomerdag: 
een invasie van dagjesmensen. Amsterdam 
op Kroningsdag: een provinciale inval. Onder 
het alziend oog van een massieve crowd 
control (AWACS-vliegtuigen in de lucht), 
maar ‘goud voor het toerisme’, zoals de 
stadsadverteerders juichten. De intocht van 
Sinterklaas, Pinkpop, Oerol, Museumnacht, 
Vredesweek, Stellingmaand, Dag van de 
Architectuur: bezoekersaantallen scoren 
record na record ... de wereld draaft door.
 Dat feest kent een keerzijde. De lokale 
bevolking bezigt oorlogstaal: ‘horde’, ‘invasie’, 
‘inval’, ‘bezettingsmacht’. Deze misprijzende 
woorden, noem het toerismekritiek, is niet 
van de lucht. Maar meestal is de klacht alle-
daags: hinder, rommel, lawaai tot diep in de 
nacht. De ‘ander’ is een lastpak. Parasiteert 
als een soort invasieve exoot op de kwalitei-
ten van ‘onze’ thuisstad (thuisdorp, -streek, 
-land). We ontvluchten het eigen huis naar 
elders. Om daar diezelfde exoot te zijn. 

Geen wonder, die krijgskundige woorden: 
massaverkeer is geoefend in oorlogstijd. 
De Eerste Wereldoorlog was proeftuin van 
menselijke mobiliteit op grote schaal. De 
glorietijd van de spoorwegingenieurs, de 
logistieke experts van snelheid en precisie, 
altijd druk in de weer om zo rap mogelijk 
menskracht op andermans grondgebied te 
doen landen. Massaverkeer impliceert mas-
saproductie: van het uniform, het prikkel-
draad, van het gifgas en van het fototoestel. 
Automobielclubs werden opgericht en publi-
ceerden reisgidsen, maakten kaarten zoals 
die van Michelin en Goodyear, die op die 
manier stimuleerden dat hun autobanden 
kilometers maakten. De ANWB-paddenstoel 
werd ontworpen in de Eerste Wereldoorlog. 
Overigens tot spijt van het Ministerie van 
Oorlog, dat voorspelde dat de toch al aard-
rijkskundig zwak begaafde Nederlandse 
soldaat, het leren-kaartlezen voortaan ach-
terwege zou laten. 

Aarzeling
Wij kennen enige aarzeling om ons toerist te 
noemen. Reizigers als ‘wij’ zijn: kenners, fijn-
proevers, onderlegd en belezen. Zo wij baga-
ge bij ons hebben, dan vooral onze culturele 
bagage. Neen, dan de ander: de turistus 
vulgaris. Die is gehaast, oppervlakkig, leeft 
louter in grote-groepsverbanden. En sjouwt 
van de ene foto opportunity naar de andere, 
en dan weer naar bus. Die massatoerist loopt 
ons – de echte reizigers – voor de voeten. 
 Aan het begin van de jaren zeventig van 
de vorige eeuw herleeft de theoretische 
belangstelling voor toerisme, juist vanwege 
die ambiguïteit. Hans Magnus Enzenzberger 
schrijft Eine theorie des Tourismus (1971). 
Dean MacCannel zet de toon met The Tourist; 

Grenslandschappen

De Stelling van Amsterdam, sinds 
1996 een UNESCO-monument, 
wordt tegenwoordig aangepre-
zen als rustgevend recreatieoord: 
een toeristenparadijs met een 
ooit angstaanjagende faam. Dat 
roept vragen op: wat hebben toe-
risme en militarisme met elkaar 
gemeen? Is toerisme oorlog? 
Twee kritische stedenbouw-
kundigen inspecteren het terrein: 
een verkenning op het kruispunt 
van de getrainde tred en het 
geschoolde oog.
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a new theory of the leisure class (1976), hij 
noemt het een etnologie van de moderni-
teit, met als casus dat toerisme. Beoefend 
door toeristen – sightseers –, door ‘hen’ en 
ook door onszelf (embedded) te volgen, te 
bestuderen en te beschrijven. En dat met een 
scherp oog en met respect. Dit om zicht te 
krijgen op zoiets als een toeristische cultuur 
die inmiddels de wereld heeft veroverd. In 
het besef dat toeristen en hen die die toe-
risten komen bezoeken, elkaar wederzijds, 
haast kameleontisch beïnvloeden. Al was het 
maar omdat beiden beide zijn. Ook wij.
 Ge-doordraaf: het kost ons geld, tijd en 
vooral emotionele energie. Het kost nog 
meer. Hoe viezig beklad dat toerisme onze 
‘eigen’ steden en dorpen, onze thuisbases? 
Alles lijkt ten prooi te vallen aan de toe-
ristische blik. Met gans de infrastructuur 
die daar bij hoort: parkeerplaatsen, hotels, 
bezoekerscentra, uitkijktorens, pannenkoe-
kenhuizen, ontsloten door onontkoombaar 
bewegwijzerde fiets- en wandelpaden, Plots 
zijn gebouwen die ons dierbaar waren gepro-
moveerd tot monument, tot ‘bezienswaar-
digheid’. Wie doet dat? Wiens verhaal wordt 
er verteld door die opgefleurde oorlogsland-
schappen die, gelijk exquise themaparken, 
worden aangeprezen als must see conflictge-
bieden, trauma scapes, terror scapes, moord-
locaties? Vught, Auschwitz, Ground Zero’s 
als Hiroshima, Dresden, New York, Tripoli, 
binnenkort Aleppo? Pyongyang is ook al een 
geliefde bestemming, inderdaad onder fijn-
proevers. Wellicht ver weg? Het komt dich-
terbij. 

Er zijn toeristische tegenvormen: fair 
trade, sociaal, eco-, pro poor-toerisme. 
Ontwikkelingshulp-toerisme, waterpom-

paanlegtoerisme. Respectabele varianten, 
triviaal in het minst. Toerisme dicht bij huis, 
ook dat is weer hip. Op pad in eigen streek, 
stad, of straat. Weinig kilometers maken, om 
wille van een beperkte CO2 uitstoot. 
 Maar is dit weerwerk sterk genoeg om 
de globaliserende trivia ietwat tegen te spre-
ken? Wat te doen? Thuisblijven is geen optie. 
Toegegeven, onze antwoorden zijn vaag. 
De vragen blijven spelen. Door het hoofd. 
Telkens als we op reis zijn. Want op vakantie 
zijn we niet, daar hebben we geen tijd voor. 

Proeftuin dicht bij huis
De Stelling van Amsterdam ... is notable for 
the unique way in which the Dutch genius for 
hydraulic engineering has been incorporated 
into the defences of the nation’s capital city, 
aldus een UNESCO-rapport.
 Warme woorden: natie, hoofdstad, 
waterstaat, ingenieurskunst, defensie, uniek, 
beroemd ... de Nederlandse denkkracht. We 
kennen ook koude woorden: oorlog, vijand, 
angst, dood, landmijn, kanon, valkuil, modder, 
mist, kou, Koude Oorlog. Kille werkwoorden: 
spioneren, camoufleren, observeren, verdrin-
ken, uithongeren, vermoorden. 
 Vergeet niet: de Stelling van Amsterdam 
is ontworpen als een offerlandschap. Als ‘ver-
schroeide aarde’, maar dan op zijn Hollands: 
opzettelijk verdronken land, kniediep geïnun-
deerd.
 Onze vraag: hoe kan een landschap dat 
ooit was ontworpen als een afschrikwekkend 
oord – als een terreurlandschap – hoe kan 
dat omgetoverd worden tot een ‘toeristisch’ 
paradijs? Tot een aangename bestemming, 
een aantrekkelijk gebied waar het plezierig 
ontspannen is? Dat kan, onder voorwaarde. 
Die omtovering mag alleen als het beoogde 

‘paradijs’ oog houdt voor zijn ‘dodelijk’ ver-
leden? Dat vergt een, ook ethische inzet. 
Immers, het is niet altijd feest, niet overal 
paradijs, pretpark, lusthof. De triviale praat 
van de city marketeers – o verveling – verhin-
dert dat een ‘schuldig landschap’ zo af en toe 
iets te berde brengt dat niet meepraat in de 
zonnige beeldtaal van de toeristenindustrie. 

De Stelling
Doel van ons project – een streng geleide 
wandeling over de Geniedijk – is het verrich-
ten van veldwerk. Het is een speurtocht naar 
kansrijke motieven die ontwerpenderwijs 
bespeeld kunnen worden bij de (gestage) 
transformatie van een landschap. Veldwerk 
volgens de richtlijnen van de serendiepe 
methode: loop zuidwaarts, zoek zijwaarts. 
Op zoek naar sporen die de omvorming van 
een militaire geografie in een toeristische 
geografie zinvol kunnen ‘bewegwijzeren’. 
Schurend erfgoed, het fort als frictie, de 
Nieuwe Kaart van Europa. Kan de Stelling 
van Amsterdam daarover iets te berde bren-
gen?
 Dit is een opgave die ook elders speelt. 
Oude agrarische gebieden, sleetse industrie-
landschappen en inmiddels ook kruimelige 
toerisme-landschappen als die aan de 
Spaanse kusten; ze krimpen. Het ene land-
schap geraakt in verval. Het verliest zijn func-
tie. En daarmee aan betekenis. Gaandeweg 
ontstaat er iets nieuws. Tussen dat ene en 
dat andere moment zit geregeld enige tijd: 
soms jaren, soms decennia. Het landschap 
blijkt een pauzelandschap. Juist dat is een 
bestemming voor embedded veldwerk: een 
omweg waard. 
 Nauwelijks (1852) was het Haarlemmer-
meer drooggemalen of de militaire ingeni-
eurs maakten zich zorgen over de landsver-
dediging. Dat betekende welhaast automa-
tisch benauwdheid over de verdediging van 
Amsterdam, toen gezien als de ‘sleutel tot 
het land’. De vlakke polder aan de zuidkant 
van de stad, gaf vrij baan aan hebzuchtige 
legers. De hoofdstad lag open voor de vijand, 
wie dat ook was.
 De nieuwe Stelling van Amsterdam 
is gebouwd tussen pakweg 1883 en 1920. 
Volgens het oude concept dat rond 1800 
was beraamd: een kring van forten rond 
de hoofdstad. Met als beproefd wapen het 
water, een middel dat al sinds de zestiende 
eeuw werkzaam was als ruggengraat van 
het laaglandse defensiestelsel. Vooral aan 
de zuidelijke grens van de Stelling was inun-
datie als hindernis gedacht. Met dit verschil, 
dat gaandeweg de negentiende eeuw de 
maat van de cirkel ruimer werd gemaakt. De 
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idee bleef gelijk aan die van de zogenaamde 
‘posten van Kraijenhoff’, genoemd naar de 
geestelijk vader, Cornelis Kraijenhoff, de man 
die in de eerste helft van de negentiende 
eeuw de directeur was van de ‘Hollandse 
Fortificatiën’.

Het ontwerp
Het Stelling-ontwerp dat uiteindelijk werd 
uitgevoerd, beschreef een denkbeeldige 
‘muur’ in een wijde cirkel rond Amsterdam; 
de omtrek was zo’n 135 kilometer. Binnen die 
muur: de kostbaarheden van het Koninkrijk. 
Buiten die muur: imaginair water. Doel: de 
hoofdstad als laatste toevluchtsoord behoe-
den voor bezetting. 
 De Stelling van Amsterdam kent zo’n 
42 forten. Ter bescherming van evenzovele 
accessen: wegen, spoorwegen, meestal 
waterwegen, die de linie, haaks op de cirkel 
doorsneden. Rondom de forten lagen klei-
nere cirkels: ‘verboden kringen’. Daarbinnen 
was bouwen verboden, tenzij in hout. Ietwat 
scheef was dwars door de inmiddels droge 
Haarlemmermeerpolder, een militaire wal 
gebouwd: de Geniedijk, een landmark van 
formaat. Aan de zuidkant van die dijk, daar 
lag een offerlandschap. Ten tijde van een 
vijandelijke dreiging kon dit stuk grond – het 
grootse deel van de prachtige polder – onder 
water worden gezet. Let wel, de poldermen-
sen waren nog maar nauwelijks noestig 
doende om de sompige grond een beetje 
vruchtbaar te maken, of hen werd gevraagd 
om zich voor te stellen dat hun land weer 
aan het water werd prijsgegeven. 
 De veronderstelde aanmaaktijd van deze 
inundatie: een week of twee à drie. Traag 
dus. Met als resultaat een waterverhoging 
van hooguit veertig centimeter. Traag én 
futiel. Zonder nauwkeurige reliëfkaarten, 
gebaseerd op een minutieuze waterpassing, 
was dit een hopeloze onderneming. Alleen 
de kennis en kunde van het strijdmachton-
derdeel de Genie – het genie van de Genie 
– maakten dat deze militair waterstaatkun-
dige operatie kansrijk werd geacht. 

De dijk
De Geniedijk – een robuust ‘aardwerk’ – is uit 
militair geografisch oogpunt een begrijpelijk 
ding. Voorzien van een vernuftig watersy-
steem en intelligent beplant met camoufle-
rende geboomte, was de dijk een werkzaam 
element van een landschap dat diende af te 
schrikken. De internationale militaire litera-
tuur (de blik van de spion?) sprak dan ook 
met ontzag over de bijna mythische kracht 
van de onderwaterzetting. De geïnundeerde 

terreinen pasten naadloos in de categorie 
van natuurlijke helle-oorden: type moeras, 
sompige veen, wad. Onbegaanbaar dus, 
onberekenbaar en dus onbetrouwbaar voor 
de vijand die er vreemd was.
 Dit was het scenario tijdens oorlogsdrei-
ging: de inundatie werd ‘gesteld’, rustig aan. 
Intussen vluchtten de koning met zijn gevolg 
de Stelling binnen. In zijn zog de regering 
en tal van notabelen die zich ook onmisbaar 
achtten. Ze zochten het gezelschap van de 
bevoorrechte Amsterdammers, enkele hoge 
omwonenden en vooral veel militairen. 
Opgeteld een miljoen mensen, voorzien 
van munitie, proviand, medicijnen, pleisters 
en genoeg discipline voor zes maanden, de 
gedachte weerstandstijd van Nederland – 
dan dus gereduceerd tot ‘Amsterdam’. Dat 
halve jaar verbeidde men de komst van 
behulpzame bondgenoten. Het beeld wie 
die bondgenoot was, bleef even vaag als het 
idee wie die vijand was.
 Ook elders rond Amsterdam werd fiks 
gebouwd. Tegelijk met de Geniedijk verrees 
het Rijksmuseum, geopend in 1885. De spoor-
wegen werden uitgebouwd tot een net, 
Amsterdam en Haarlem kregen royale stati-
ons. Aan de westkant van Amsterdam, in het 
dan nog prille Noordzeekanaal, bouwde men 
grootse sluizen. Juist dat project bleek én een 
majeure inbreuk op de Stelling, én een toon-
beeld van achterhaaldheid: al bij opening 
waren de sluizen te klein, het kanaal bleek te 
ondiep, en dat na elke verbetering weer.

Het lot
Het lot van de Stelling was vergelijkbaar. 
Doorlopend te laat, te traag, te zwak. De 
brisantgranaat, het treinverkeer, eerst de 
zeppelin, later het verkenningsvliegtuig, al 
gauw uitgerust met draadloze communica-
tieapparatuur. Telkens weer verscheen er een 
nieuw ‘ding’ dat de militaire ingenieurs had 
kunnen bewegen om ten halve te keren. Men 
dwaalde door. Tot 1920. Toen was de Stelling 
klaar. En verscheen er weer iets nieuws: het 
wereldomspannende, onzichtbare netwerk 
van luchtwegen. Ook vanaf het kortelings 
aangelegde militaire vliegveld Schiphol. Het 
was definitief gedaan met de kracht van de 
Stelling. Wat restte was de angstaanjagende 
faam uit de vakliteratuur.
 Tegenwoordig ziet het stelling-gebied 
er vriendelijker uit. De Geniedijk heet ‘een 
rustpunt in een stedelijke hectiek vol van ver-
keersgewoel’, een ‘ideaal fietsgebied’. Sinds 
2005 is het benoemd tot Nationaal Park. 
Het Fort bij Vijfhuizen is provinciaal erfgoed. 
Kunstfort en wijkplaats, niet alleen voor de 

creatieve klasse, maar ook voor vogels, vissen 
en planten. 
 Sinds 1996 draagt de Stelling het 
predicaat UNESCO-erfgoed. Net als de 
Beemster (sinds 1999) en de Amsterdamse 
Grachtengordel (sinds 2010). Het ene 
Werelderfgoed – de Stelling – beschermt het 
andere Werelderfgoed – de Grachtengordel 
– in het noorden met behulp van weer een 
ander Werelderfgoed – de Beemster. Of 
bewaakt de Stelling de ‘sleutel tot het land’: 
het Rijksmuseum, schatbewaarder van 
de Glorie van Hollands Gouden Eeuw, de 
Nachtwacht, het portret van de wachters van 
de nacht? Maar wat was dan die nacht, die 
zo die zo vakkundig door de Stelling bewaakt 
moest worden? 

Wijzer worden
Inmiddels hebben wij van alles en nog wat 
bijgeleerd. Onze tred is getraind, we kunnen 
wandelen. Fietsdiploma’s, zwemdiploma’s, 
vaarbewijzen: we hebben ze gehaald. 
 De moderne toerist is beroeps geworden, 
gewapend met de geschoolde blik van de 
spoorzoeker, de detective, de politieagent, 
afgewisseld met die van de vogelspotter, 
de burgerjournalist, de luchtverkenner, dan 
weer die van de etnoloog, die zich (vermomd 
als toerist) met plezier waagt aan de obser-
vatie van andere toeristen.
 De Eerste Wereldoorlog was de bakermat 
van de massamobiliteit. En dus ook van de 
grensbewaking. De uitkomst anno vandaag: 
een high tech buitengrens, Fort Europa. Met 
een waakzaam leger: Frontex (sinds 2004) en 
Eurosur (sinds 2013). Een slim samenspan van 
veldwachters, kustwachters, politie, douane 
en marine. In het bezit van een hoog ontwik-
keld arsenaal aan wapens. Slimme camera’s, 
satellieten, spionagevliegtuigen en steeds 
meer drones houden 24/7 de wacht: over de 
dag en over de nacht. 
 Wij op onze beurt spotten met onze 
eigen drones: de camera’s die ons volgen. 
We weten dat ‘ze’ weten waar we wonen, 
waar we werken, wat we kopen, lezen en wat 
onze reisbestemmingen zijn. Ook dat is ons 
bekend. En inmiddels weten wij ook dit: toe-
risme is een wereldwijd verschijnsel dat het 
moderne bestaan tot een uitdaging heeft 
gemaakt. Het is te complex en ook te leuk 
om alleen in vakantietijd te overdenken. 
 =
  De Graaf en Schütte zijn betrokken bij de mani-

festatie ‘Stellingname – water, land & innoverend 

erfgoed’ (2013) in Kunstfort bij Vijfhuizen. Curator is 

Jacqueline Heerema. Zie www.kunstfort.nl

 Literatuur: zie verder lezen.

Verveling is de grootse vijand van een fort



Woont u in stadsdeel Oost van  Amsterdam, 
dan kunt u deze zomer kamperen in het 
Oosterpark. Bij het kampvuur leert u uw 
buren beter kennen. Leen een lucht bed
pomp van een ondernemer uit de buurt, 

doe de afwas met een wethouder en ga 
voetballen met een van de straat coaches. 
Het is niet duur, maar wel CO2 neutraal. 
De  initiatiefnemers hopen dit volgend jaar 
in heel Amsterdam mogelijk te maken.  
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Farid Tabarki, redacteur de Helling en 

directeur studio Zeitgeist

100%
Op 19 augustus 2012 werd ik ein-
delijk honderd procent Europeaan. Ik zat 
in de bus van het Zwitserse Buchs naar 
Vaduz, de hoofdstad van het vorstendom 
Liechtenstein. Buchs had er nogal slaperig 
uitgezien en ik verwachtte van Vaduz eigen-
lijk niet veel beters. Toch was ik opgetogen, 
wat kracht bij werd gezet door de muziek-
keuze van de buschauffeur: ‘I’m so excited’ 
van The Pointer Sisters. Bij het passeren van 
de grens – nauwelijks meer dan een bordje 
met een vlag erbij – werd ik honderd pro-
cent Europeaan: ik had alle Europese landen 
bezocht, van Reykjavík tot Tirana en van 
Lissabon tot Chisinǎu.

Het is een vreemde hobby: ik verzamel lan-
den zoals een ander postzegels en was dan 
ook als een kind zo blij dat ik mijn verzame-
ling eindelijk compleet had.
 Vaduz was, zoals verwacht, een saai en 
aangeharkt bergdorp met peperdure auto’s 
en een overdreven aantal bankfilialen. Ik had 
overduidelijk niet de interessantste plek tot 
het laatst bewaard; zelfs in het doezelende 
Skopje was meer te doen.
 Ik geef toe dat mijn landenverzamel-
woede enige obsessief-compulsieve trekken 
vertoont. Toch is het voor mij enorm nuttig 
om overal zélf geweest te zijn, ook al is er 
weinig te beleven. Je kunt natuurlijk wel over 
alle landen lezen, maar dan gaat de flow van 
het dagelijks leven ter plekke aan je voorbij. 
Bovendien ruik je niets en proef je het eten 
niet – onontbeerlijk voor een goede indruk 
van de couleur locale.
 De efficiëntste reis door Europa (en 
de wereld) is een bezoek aan het IFFR 
(International Filmfestival Rotterdam). Uit 
alle windstreken komen films die de pro-
blematiek én het dagelijks leven haarfijn 
vastleggen. Toch voldoet dat voor mij niet. 
Behalve de al genoemde nadelen is er nog 
iets mee aan de hand: een film is zowel let-
terlijk als figuurlijk een frame (denkraam). 
Je kijkt door de ogen van een ander en dat is 
voor mij niet goed genoeg.
 Twee jaar geleden stond een hele afleve-
ring van de Helling in het kader van framing. 
George Lakoff werd door de hoofdredacteur 
aangehaald, die frames definieert als men-
tale structuren die ons wereldbeeld bepalen. 
“Ze beïnvloeden onze doelen, plannen en 
ons gedrag. In de politiek komt dit neer op 
een ideologische strijd in een gemediati-
seerde werkelijkheid: wie het lukt zijn frame 
dominant te maken, bepaalt de politieke 
agenda.”

 Concrete voorbeelden hiervan te over. 
Polen staan bekend als luie alcoholisten zon-
der baan. Nu zijn er vast een hoop Polen voor 
wie dat inderdaad geldt (en boeken en films 
waarin dat overtuigend aan de orde komt). 
Toen ik echter in Wroclaw op het Europese 
Cultuurcongres een debat met Poolse intel-
lectuelen en geïnteresseerd publiek mocht 
leiden, kreeg ik een heel andere indruk. 
Veel Polen geloven in Europa, zetten sterk 
in op ondernemerschap en zijn empatische 
gesprekspartners. Een ander voorbeeld 
deed ik op in het Noord-Ierse Belfast, waar 
ik de afgelopen oud en nieuw meemaakte. 
De Troubles zijn er officieel over, maar de 
muren, hekwerken en ijzige sfeer in de bui-
tenwijken sloegen mij koud om het hart. 
Kleine gebeurtenissen maken het beeld af: 
ze staken in Belfast bij de jaarwisseling geen 
vuurwerk af, want, zo zei iemand in de pub, 
“given our recent history, we’re not much 
into blowing up things for fun.” En de Polen 
drinken alleen stevig als ze er ook goed bij 
eten.
 Mijn werk bestaat uit het onderzoeken 
van de tijdgeest. Dat is een frame op zich 
en ik neem ook mijn eigen vooroordelen en 
opvattingen mee als ik in Sofia, Pyongyang 
of Medellin rondkijk, de kranten lees, men-
sen spreek en de sfeer opsnuif. In de geest 
van Lakoff kan ik me niet permitteren om 
me bij het interpreteren van de tijdgeest de 
politieke agenda van een ander op te leggen. 
Toch laat ik het niet bij mijn eigen indrukken 
alleen: ook de frames van anderen dragen 
ertoe bij dat ik de lokale zaak van meerdere 
kanten blijf bekijken. Het werk van de stu-
deerkamergeleerde of de filmmaker diskwa-
lificeer ik daarom helemaal niet. Ik neem ook 
hun frame graag tot me. Je ziet me elk jaar 
weer op het filmfestival in Rotterdam.
 Zoals iedereen met verzameldrang ben 
ik nooit tevreden. Ik mag me misschien 
honderd procent Europeaan noemen, maar 
de wereld houdt niet op bij de straat van 
Gibraltar. Honderd procent wereldburger 
ben ik nog lang niet: in Gaborone, Roseau, 
Melekeok en Funafuti ben ik nog nooit 
geweest. Er is dus werk aan de winkel: ik zal 
niet rusten voor ik in al die prachtige hoofd-
steden voet op aarde heb gezet.
 =
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De Refugio (toevluchtsoord) is een 
zelf ontworpen en zelfgebouwde schuil-
plaats. In 2011 brachten 100 pelgrims 
op uitnodiging er een dag en een nacht 
in door. Het logboek sprak o.a. van de 
voorpret (en zorg) over de van te voren 
onbekende locatie, de spanning van de 
wandeltocht met kaart, het ‘wauwgevoel’ 
bij het zien van de Refugio, het gehannes 
met het slot en de deur, de eerste blik op 
het interieur en het overweldigende uit-
zicht over het meertje vanuit de cocon.

Door het sobere karakter vormt de 
 Refugio een contrast met het gecontro-
leerde alledaagse leven en zijn comfort. 
Refugio laat de bezoeker even stil staan 
in een tijd waarin alles aan verandering 
onderhevig is.

Refugio is een project van grafisch 
 ontwerper Eva Blaak en theatermaker 
Léonie Dijkema in samenwerking met 
de architecten Anton Bronsvoort en 
 Henk-Geert Blaak.

In de zomer van 2011 stond de Refugio 
aan het Kluizenaarsmeertje op Landgoed 
Vilsteren. Vanaf half juli verschijnt ergens 
in Nederland een nieuwe Refugio. 
Meer info: www.refugio.nu

Foto’s: Léonie Dijkema en Eva Blaak
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Sharon Bohn Gmelch, (red.)

Tourists and 
Tourism: A Reader 
2e editie. Waveland Press, 

Long Grove Ill. 2009

Een prachtig boek over de diver-

siteit en de impact van toeristen 

is deze bundel onder redactie van 

een Amerikaanse antropologe. 

Zij heeft 27 verhalen en analyses 

verzameld van het fenomeen 

toerisme en ook van mensen die 

toeristen observeerden: dus de 

bezoekers bekeken. Het is niet 

alleen frappant hoe gevarieerd de 

toeristische bestemmingen zijn: 

steden, landschappen, natuur-

schoon, evenementen, of ‘exo-

tische stammen’ – maar ook hoe 

toeristen dat zijn: zeer divers qua 

interesse en optreden. In dit boek 

komen alle ‘klassieke’ ontmoe-

tingssituaties van de toeristische 

bezoekers met de lokale samen-

leving of cultuur ter sprake, maar 

ook zeer controversiële, zoals 

sekstoerisme. Het boek behandelt 

vragen als: wat zoeken toeristen 

als ze reizen? Hoe reageren lokale 

mensen op de toestroom en op 

het gedrag van toeristen? Wat voor 

sociale en milieueffecten heeft de 

niet-aflatende vloed van toeristen 

op de bezochten plekken?

De auteurs komen uit diverse soci-

ale wetenschappen, maar schrijven 

zeer toegankelijke en amusante 

case studies die ons aan het den-

ken zetten. Het boek is mooi geïl-

lustreerd en bevat ook een lijst van 

films over toerisme en een voor-

beeld van een gedragscode voor 

‘verantwoord toerisme’.

 J. Abbink

L. van Egeraat

Gezinsuitstapjes 
in Nederland. 
Dag recreatie voor 
het hele gezin 
’s-Hertogenbosch 1966

Zin om in de stijl van de jaren zes-

tig een autotochtje te maken? 

Van Egeraat heeft in dit boek veel 

dagtripjes in verschillende regio’s 

van Nederland en Vlaanderen 

beschreven. 

 Via online tweedehands boek-

winkeltjes of Marktplaats kunt u 

nog aan dit boek komen. De dag-

trip is uitgewerkt en bedoeld voor 

jong en oud; met autotochten (die 

natuurlijk ook op de fiets kunnen), 

stadswandelingen en natuurwan-

delingen. Voor kinderen heeft hij 

per trip een aantal vragen. ‘Oude-

water. Vraag eens aan uw kinderen, 

hoe ze de inwoners zouden noe-

men?’ De antwoorden staan ach-

terin het boekje. Het is erg char-

mant in de taal van 1966 door Van 

Egeraat rondgeleid te worden in 

een nieuwe streek of, nog leuker, 

in eigen streek. ‘De huizen van de 

oude stad liggen samengedrongen 

rond de bedenkelijk scheefstaande 

toren (138 cm afwijking).’ Ook inte-

ressant om te zien wat er nog van 

over is gebleven en wat er is ver-

anderd. Van Egeraat weet op boei-

ende wijze de mooie plekken aan 

te prijzen. 

 Saskia Mens
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boekenlijstje 

Toerisme en oorlog: 
 

In C.B. Lavenir, La Roue en le Stylo 

(Parijs 1999) wordt verteld dat Club 

Méd (sinds 1950) een vinding is van 

een voormalig medewerker van de 

Belgische geheime dienst, die na 

de Tweede Wereldoorlog ervaring 

opdeed met de organisatie van 

opvangoorden voor overlevenden 

van concentratiekampen. In E. Dil-

ler, R. Scofidio, Back to the front. 

tourisms of war (Caen 1996), wordt 

o.a. gewezen op de rol van kust-

profielen op toeristische ansicht-

kaarten bij de keuze van de landing  

op D-Day in 1944. Die kaarten wer-

den naar Engeland verstuurd door 

Engelse vakantiegangers aan de 

Franse kust. 

 Een term die thans lijkt te 

beklijven – traumascapes – komt uit 

de pen van Maria Tumarkin, Trau-

mascapes; the power and fate of 

places (Melbourne 2005). Interes-

sant in dit opzicht is ook J. Jouan-

nais, Topographies de la Guerre 

(Parijs 2011). Het is een catalogus 

bij een fototentoonstelling over 

(eens) betwiste grenslandschap-

pen; de fotografische blik op zoek 

naar sporen van oorlog en geweld, 

in Angola bijvoorbeeld, Irak, Afgha-

nistan, Noord Ierland. 

 Lucy Lippard, On the beaten 

track; tourism, art and place (New 

York 1999) gebruikt de verzamel-

naam: tragic sites. Tenslotte: Philip 

Stone, Dark Tourism, Heterotopias 

and Post-Apocalyptic Places: The 

Case of Chernobyl (2013)

 Jan de Graaf

Marli Huijer

Ritme. Op zoek 
naar een terug-
kerende tijd
Uitgeverij Klement, Zoetermeer 

2012 (3e druk, 1e druk 2011)

Vakantie is opgenomen is ons leef-

patroon. Het maakt deel uit van 

ons ritme. Maar kunnen de vakan-

ties nog op tegen de versnelling 

van het dagelijkse ritme? En hoe 

staat het met de balans tussen 

werken, zorgen, feesten en vrije 

tijd? Huijer maakt zich zorgen, 

en zij is niet de enige. Ze gelooft 

echter niet dat de vele pleidooien 

voor onthaasting soelaas bie-

den. De verstoring van ritmes is 

geen individueel, maar een poli-

tiek probleem. Volgens Huijer 

verliest de samenleving namelijk 

meer en meer het gezamenlijke 

ritme. Dat kan leiden tot sociale 

ontwrichting. Haar vraag: welke 

nieuwe leefritmes kunnen we ont-

werpen die beter aansluiten bij 

de eisen van de tegenwoordige 

samenleving?

 Erica Meijers

Graham Greene, 

Journey without 
maps 1936

Greene trok in 1935 op dertigjarige 

leeftijd een maand lang te voet 

door het met tropisch regenwoud 

bedekte binnenland van Liberia, 

West Afrika’s zwarte republiek. Zijn 

voettocht, zo’n 500 kilometer lang, 

was een aaneenrijging van beel-

dend beschreven kleine en grote 

ongemakken, afgewisseld met al 

even beeldend beschreven ont-

moetingen met vogels van diverse 

pluimage in de vele dorpen die 

hij passeerde. Het was een hete 

en lange tocht over smalle paden 

door bos, bos en nog eens bos. 

In elke hut waar hij overnachtte, 

wemelde het van de ratten, kak-

kerlakken, malariamuggen en 

ander ongedierte en het eten was 

dramatisch slecht. Het ene dorps-

hoofd zag hem aan voor een lid van 

het Britse koningshuis, terwijl de 

ander Greene zo snel mogelijk zijn 

dorp uitwerkte. 

Het mooiste reisverhaal ooit. En 

de hele tekst is te dowloaden op 

internet.

 Leo Platvoet

Duinen in Zeeland. Foto: Philippe McIntyre. 
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Geertje van der Krogt  ondernemer, oud-medewerker planologie Zeeuwse Milieufederatie

Marten Wiersma  voorzitter GroenLinks Zeeland en voormalig gedeputeerde voor GroenLinks in de Provincie Zeeland

Zeeland: conserveren door innoveren
In Zeeland is het volgens velen 
gelukt om landschap en natuur goed te 
bewaren. De term ‘bewaren’ suggereert dat 
de ontwikkeling van natuur en landschap in 
Zeeland statisch was en is. Niets is minder 
waar. Elke ramp of oorlog (met overstro-
ming) zette het landschap op z’n kop. Dat is 
al eeuwen zo. De vorige eeuw alleen al stond 
Walcheren onder water in de oorlog, en ook 
de watersnood van 1953 trok diepe sporen in 
het landschap. En na ‘het water’ kwamen de 
mensen om het veranderde landschap naar 
hun hand te zetten.  
 Toen Zeeland met de aanleg van de Del-
tawerken werd opengelegd kwam ook het 
toerisme tot bloei. Op kleinere schaal was 
dat er al. Domburg floreerde begin twintig-
ste eeuw met kunstenaars en gekroonde 
hoofden die er verpozing zochten. Na de 
ramp werden de duinranden ontwikkeld. 
Hendrik Sturm, dorpsschrijver te Seroos-
kerke, verhaalt ervan in Weer kwam het water. 
Naderhand kwamen de projectontwik-
kelaars. De combinatie tussen weinig op 
kwaliteit gerichte ondernemers en gretige 
(kleine) gemeenten (leges en belastingen) 
leverde niet altijd een fraai beeld op. In de 
jaren zeventig van de vorige eeuw was er 
alle aanleiding voor de opkomende milieube-
weging om zich (ook) sterk te maken voor de 
kwaliteit van landschap, natuur en ruimte. 
Ook de ruimteclaims van de recreatiesector 
werden kritisch bekeken.  
 Maar Zeeland blijft veranderen. Ook in 
de recreatiesector. Zeeuwse recreatieon-
dernemers concurreren nu niet alleen met 
Limburg en Friesland, maar ook met Turkse 
stranden, Griekse eilanden en cruises op de 
Oostzee. Zeeuwse ondernemers weten ook 
dat kwaliteit van de ruimte een essentieel 
onderdeel is van hun product.  
 Dat legt de volgende vraag op tafel: hoe 
bereik je dat veranderingen in het landschap 
ook verbeteringen voor natuur en landschap 
zijn? Moet je conserveren of innoveren? En 
hoe hoog leg je dan de lat?  

Sprinkhanen 
De lat ligt hoog vanwege de concurrentie 
met de Turkse stranden en vergelijkbare 
oorden. Zeeland moet concurrentiekracht 
putten uit datgene waar ze goed in is. Dat is 
het landschap, recreatienatuur, dynamische 
Deltanatuur en cultuurhistorie. Daar profi-
teert heel Zeeland van en daarom is het een 
taak van de overheid om de kaders voor kwa-
liteitsontwikkeling vast te stellen en dit niet 
aan de markt over te laten. Bovendien moet 
betwijfeld worden of alle recreatieonderne-
mers zelf over de kwaliteit kunnen waken. 

Het is niet iedereen gegeven het (individuele) 
bedrijfsbelang in een collectieve kwaliteits-
strategie te plaatsen. Zo vindt er bijvoor-
beeld nog steeds ‘uitponding’ plaats. Dat is 
de verkoop van vakantiehuisjes en chalets 
aan individuen, terwijl de grond eronder in 
bezit blijft van de eigenaar/ontwikkelaar. Na 
verloop van tijd is verloedering onontkoom-
baar door gebrek aan beheer. Doorgaans zit 
de gemeente dan met de brokken, zeker als 
er geen regels over het beheer bestaan. De 
eigenaar is inmiddels weer op een andere 
stek bezig: sprinkhaangedrag.
 Om de grote kaders van kwaliteit en 
beheer in het oog te kunnen houden, is de 
Provincie het aangewezen niveau om een 
visie te ontwikkelen. Recentelijk is een rede-
lijk geslaagde ‘structuurvisie’ opgesteld. Zo 
wordt er verschil gemaakt tussen hotspots 
en gebieden met een lage conjunctuur. 
De uitwerking door de gemeenten in een 
bestemmingsplan is een absolute must om 
ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan 
en handhaving overbodig te maken. En daar 
zit hem vaak de kneep. Gemeenten moeten 
in hun bestemmingsplannen een ‘kader’ 
neerleggen voor de ontwikkelingen in hun 
gemeente. Zonder kader is er namelijk geen 
ruimte. Binnen dat kader kunnen burgers en 
ondernemers zich bewegen zonder dat ze al 
te veel op de vingers worden gekeken. Hoe 
groot het kader is, hoeveel ruimte er is voor 
initiatief, wordt door het bestuur bepaald. 
Maar als er gaten in het kader zitten, zijn 
handhavende ambtenaren continu bezig om 
ontsnappende initiatiefnemers terug naar de 
kaders te commanderen. Met alle vervelende 
gevolgen van dien. Veel gemeenten zijn bang 
voor stevige kaders uit vrees voor te rigide 
beleid. Dat is vreemd. Als het beleid te rigide 
blijkt is het kader te klein en moet het gro-
ter worden. Het gevolg van ontoereikende 
kaders is dat langzaam maar zeker de kip 
met de gouden eieren wordt geslacht. Een 
voorbeeld: elke gemeente wil tegenwoordig 
een opvallend, liefst hoog gebouw hebben. 
Maar hoeveel landmarks kan een gebied aan 
voordat er gewoon van hoogbouw moet 
worden gesproken? Of men noemt het 
‘icoonproject’ en probeert zo een hoteltoren 
van 165 meter hoog in het Veerse Meer gere-
aliseerd te krijgen. Ondernemers zijn veel 
creatiever dan de overheid. Dat is logisch en 
dat moet ook zo zijn. De lijn moet dus zijn: 
geef de ondernemer de ruimte, maar bepaal 
eerst het kader Ook nu al is de gemeente 
wettelijk verplicht een structuurvisie en een 
bestemmingsplan te maken. Maar niet al die 
plannen voldoen. GroenLinks hecht aan hel-
dere bestemmingsplannen.

Kom naar Zeeland voor rust en 

ruimte, belooft menige folder en 

website. En ze komen, de toe-

risten en dagjesmensen. Maar 

hoe houd je Zeeland mooi onder 

de druk van al die rustzoekers? 

Voortdurende verandering is het 

antwoord. 

Wandelaars in Yerseke Moer, een van de  oudste 
stukken Zeeland. Waar ‘gemoerd’ werd voor 
zoutwinning. Mens en natuur worstelden hier 
eeuwen lang, maar de natuur bleek de sterkste.
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Zeeland: conserveren door innoveren
Leesbaar landschap
Conserveren is van oudsher een soort van 
inblikken. In het geval van het Zeeuwse 
landschap zou dat dus betekenen: hek erom-
heen, verboden toegang. Landschap con-
serveren is echter een contradictio in terminis. 
Het Zeeuwse landschap is ontstaan door 
dynamische veranderingen, veroorzaakt 
door de natuur èn door mensenhanden. Het 
Zeeuwse landschap verandert nog elke dag. 
De vraag luidt dus: wat moet er geconser-
veerd worden? Welk stadium van Zeeland is 
referentie voor conservering? Toen alles nog 
zee was? Zeeland na de eerste inpolderin-
gen, toen de dijken nog kwetsbaar waren? 
Moderne landbouwpolders? Of gefixeerde 
kust en Deltawerken? Het Zeeuwse land-
schap is op dit moment op heel veel plekken 
een prachtig product van ontstaansgeschie-
denis en cultuur. Het landschap is leesbaar. 
Cultuurhistorie is zichtbaar en de natuur is 
waardevol. De uitdaging is nu om dit product 
te koesteren, terwijl ondernemers een goede 
boterham verdienen en de bewoners een 
lang en gelukkig leven beschoren is. Dat is de 
kern van innoveren.
 Uit de gezondheidsleer komt het gezegde 
dat een mens een lang en gelukkig leven 
beschoren is wanneer men goed slaapt, 
goed eet en weinig stress kent. Raakt dat uit 
balans, dan wordt men kwetsbaar. Balans is 
dus de sleutel.
 Van oudsher werd onderscheid gemaakt 
tussen opbrengende investeringen (het 
rood) en niet opbrengende investeringen 
(het groen). Het rood staat voor gebouwen, 
huizen, bedrijven: beton kortom. Het groen 
staat voor natuur en landschap. Dat onder-
scheid is achterhaald. Een maatschappelijke 
kosten- en batenanalyse laat ogenblikkelijk 
zien dat onbalans in investeringen rood en 
groen, duur uitpakken. Dat geldt beide kan-
ten op. Investeert men in rood zonder groen, 
dan zal de recreant vroeg of laat kiezen voor 
de concurrent. Verder behoeft de meerwaar-
de van groen tegenwoordig geen betoog 
meer. Gezondheid, ontstressen, woon- en 
levensvreugde zijn onlosmakelijk verbonden 
met de hoeveelheid natuur en landschap-
pelijk groen in onze omgeving. De rapporten 
van onderzoeksbureau Triple E behoeven 
hier geen herhaling. De essentie daarvan 
is: natuur is een drager van economische 
ontwikkeling. Maar ook te rigide nadruk op 
natuur(aanleg) werkt contraproductief. Dat 
hebben we in de laatste twee decennia kun-
nen zien: de bevolking keerde zich tegen de 
natuur en vond dat er geen geld meer mocht 
naar de natuur. Nog steeds staan er borden 

langs de weg ‘Stop de Groene Leugen’. Nu 
brengen we rood en groen in balans. Die 
balans heet: recreatienatuur.
 Recreatienatuur voegt kwaliteit toe aan 
het recreatieve product èn voegt iets toe aan 
het landschapsschoon van de provincie, op 
een karakteristieke streekeigen manier. De 
inrichting van het gebied is geënt op recre-
atie in een natuurlijke omgeving. Dat is de 
kracht van Zeeland: het landschap, de recre-
atienatuur, de dynamische Deltanatuur en 
de cultuurhistorie. 
 In West Zeeuws Vlaanderen worden 
zogenaamde ‘recreatienatuurdoeltypen’ 
geformuleerd. Die geven een kader voor 
ondernemers (recreatieondernemers en 
natuur- en landschapsondernemers, zoals de 
terreinbeheerders) om recreatienatuur aan 
te leggen en te beheren. 
 Wat de recreatieondernemers op hun 
eigen terrein doen is aan henzelf. Wel of 
geen chalets, seizoensplaatsen, wel of geen 
tentplaatsen. Ondernemers kiezen hun 
eigen strategie. Maar omgeving en kwaliteit 
van het recreatiebedrijf zijn een verantwoor-
delijkheid voor alle Zeeuwen. Want die profi-
teren allemaal.

Wie gaat dat betalen?
Natuurbeleid staat onder druk. Er is gewoon 
minder geld beschikbaar. Dat zijn politieke 
keuzes. Moeten we dan het hoofd maar in 
de schoot leggen? Of zijn er meer wegen die 
naar Rome leiden? 
 De Provincie Zeeland heeft ‘regels voor 
een vereveningsbijdrage’ opgesteld: wie in 
gebouwen investeert, moet dat ook in land-
schap doen. Soms wordt dat een verkapte 
belasting genoemd. Het ís gewoon belas-
ting. Wie het landschap veel belast, betaalt 
veel en wie het landschap weinig belast, 
betaalt minder. Dit is een uitstekend middel 
om ruimtelijk te sturen. De volgende stap 
is om dat belastinggeld goed in te zetten. 
Alle regels voor verevening of rood-voor-
groen blijken alleen te werken als ze worden 
meegenomen in integrale gebiedsontwikke-
ling. Zoals in West Zeeuws Vlaanderen in de 
Groese Polders en straks in Waterdunen. 
In een dergelijke benadering betalen alle 
profiterende partijen mee. En dat is dus heel 
Zeeland, niet alleen de rechtstreeks betrok-
ken ondernemer. Die profiteert, en rekent 
de kosten door aan zijn klant. Die is dus co-
financier nummer één.
 Ondernemers klagen nog wel eens over 
concurrentiekracht. Daar kan de overheid 
een handje helpen. In deze tijden van crisis 
en krimp hebben overheden weinig liquide 
middelen om bij te dragen aan de ruimtelijke 

kwaliteit. Ze hebben echter wel andere troe-
ven. Gemeenten zouden een ondernemer 
van goede wil namelijk kunnen bevoordelen. 
Een paar creatieve ideeën: voorrang geven 
bij de behandeling van een aanvraag en 
tegemoetkoming in de leges. Ik hoorde daar-
over een ambtenaar zeggen dat bevoorde-
len wettelijk niet is toegestaan. Een weinig 
creatieve benadering. Bijvoorbeeld, wanneer 
een bedrijf neerstrijkt op een bedrijventer-
rein zorgt de gemeente voor infrastructuur, 
bekabeling, verlichting en dergelijke op dat 
terrein. Dat is bevoordelen van deze onder-
nemer ten opzichte van de recreatieonder-
nemer. Waarom is een recreatieve hotspot 
geen bedrijventerrein te noemen? Dat is co-
financier nummer twee.
 Dan is er de recreant. Deze betaalt toe-
ristenbelasting aan de recreatieondernemer 
van zijn overnachtingadres. Co-financier 
nummer drie. Nummer vier is de terrein-
beheerder, die in bepaalde delen van de 
recreatienatuur zijn natuurdoelstellingen 
mag behalen en betaald krijgt vanuit de SAN 
of een andere aankoop, beheer en inrich-
tingspot. Nummer vijf is de wegbeheerder 
die gewin kan behalen door bij de aanleg 
werk met werk te maken door middel van 
een goede planning en afstemming met zijn 
partners in gebiedsontwikkeling. En som-
mige beheersmaatregelen bevorderen ver-
keersveiligheid en waterveiligheid.
 En tenslotte de bewoners. In Amerika 
is het hoogst gebruikelijk dat inwoners-
(groepen), kerken, scholen, bedrijven etc. 
wegbermen schoon houden, bepaalde 
beheersklussen doen, gebieden adopteren, 
benefietevenementen organiseren ten 
behoeve van de leefbaarheid van hun omge-
ving, dus dat kan ook ruimtelijke kwaliteit 
zijn. En dat is co-financier nummer zes.

De dynamiek van natuur en landschap en 
economie in Zeeland vraagt om scherpe keu-
zes. Om een heldere definitie van kwaliteit. 
Om slim beleid maken én uitvoeren. Dan 
zijn er legio kansen voor natuur, landschap, 
ondernemers én hun klanten. Dan wordt re-
creatie wat het woord feitelijk betekent. 
 =

 Literatuur 
  Hendrik Sturm, Weer kwam het water, Opus 2, 

1976.

  Rapporten van onderzoeksbureau Triple E, 

zoals Het Groene Kapitaal (over de economische 

waarde van Zeeuwse natuurgebieden); Geld als 

Water (over o.a. Volkerak-Zoommeer), zie www.

triplee.nl/boeken.html

 www.waterdunen.com
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Een filosoof bezoekt, terdege 
voorbereid en open voor 
ontmoetingen, een van de oudste en 
nog altijd belangrijkste toeristische 
trekpleisters:  Egypte. Hij valt midden 
in de revolutie en ontdekt dat 
toeristen die heel anders ervaren dan 
hijzelf. Toch wordt hij ook zelf voor 
een toerist aangezien. Verwarring is 
 onvermijdelijk. 

Welkom in Egypte

Nachtelijke protesten in Cairo op 1 februari 
jongstleden. De man op het stoplicht roept dat 
hij een wolk traangas ziet aankomen.
Foto: Leonhard de Paepe op het Tahrirplein.
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Welkom in Egypte! Mooiere woorden 
om de brug met een vreemdeling te slaan, 
zijn misschien nog nooit verzonnen en Ara-
bieren zijn er gul mee. Wie als toerist naar 
Egypte gaat zal deze woorden bekend in 
de oren klinken. Op vakantie in een van de 
prachtige vijfsterren all inclusive resorts 
in de zuidelijke Sinaï of toeristenparadijs 
Hurghada, compleet met boottocht over 
de Nijl, een kamelentocht door de woestijn 
of op de Quad, overal heten Egyptenaren 
je welkom en overladen je met warme aan-
dacht, cocktails en de heerlijkste mediter-
rane gerechten. 
 Mijn introductie in Egypte was in dat 
opzicht niet anders. Op uitnodiging van de 
piepjonge, maar internationaal doorgebro-
ken choreograaf Adham Hafez, kwam ik aan 
op het vliegveld van Cairo en hoorde uit 
diens mond precies dezelfde woorden. 

Reisgids
Erg toeristisch was mijn voorbereiding niet. 
Ik had geen korte broeken bij me, geen reis-
gids, zonnebril of zonnebrandolie. Maar wie 
de uitgestoken hand van de welkomstgroet 
aanneemt, zou zich eveneens moeten inte-
resseren voor degene die hem welkom heet. 
Voorafgaand aan mijn vertrek uit Neder-
land had ik maandenlang intensief gestu-
deerd op het Arabische land aan de vrucht-
bare Nijldelta – niet veel groter dan het to-
tale oppervlakte van Nederland – waar ruim 
tachtig miljoen mensen samenwonen. Wat 
was mijn reisgids? Wel, de geschiedenis 
van de drie dictators: Gamal Abdel Nasser, 
Anwar Sadat en de zojuist door het volk af-
gezette Hosni Mubarak; daarnaast studies 
over de Arabische lente van buitenlandcor-
respondenten en diplomaten, de biografie 
over Mohammed van de beroemde oriën-
talist Maxime Rodinson en zelfs de scho-
lastieke filosofie van Al-Ghazali. Ik leerde 
dat Egypte vijf inkomstenbronnen heeft: 
olieopbrengsten, heffingen van het Suez-
kanaal, overmakingen door Egyptenaren in 
het buitenland, buitenlandse hulp en toeris-
me. Onder Mubarak haalde het land jaren-
lang groeicijfers van wel zeven procent. 
Macro- economische cijfers die de gestage 
verpaupering van de onderklasse niet kon-
den tegenhouden. (Tarek Osman, 2011)
 Mijn opdracht in Egypte was het geven 
van zes lezingen over dans en revolutie aan 
dansers en choreografen verbonden aan 
het HaRaKa-instituut, waar Adham Hafez 
de geestelijk vader van is. Mijn PhD-col-
lege politieke filosofie aan de Koninklijke 
Academie van Beeldende Kunsten in Den 
Haag was onder zijn aandacht gekomen en 
was reden geweest om mij uit te nodigen 

in Cairo. Mijn colleges hadden de escalatie 
van volksopstanden in Egypte en de twijfe-
lende reactie daarop van wereldleiders als 
uitgangspunt genomen. De bericht geving 
en livecam op het Tahrirplein vormden als 
het ware een realtime illustratie voor het 
 college. 

Het dansinstituut lag bezaaid met flessen 
wijn, antikoloniale publicaties, jointjes, en 
rapporten over de mensenrechtensituatie. 
Een publicatie van de Egyptische organisa-
tie voor Mensenrechten op de mantel van 
de haard, schatte dat minstens 18.000 men-
sen zonder aanklacht of proces gevangen 
zaten. Ik wist het al, maar in Cairo, tussen de 
mensen voor wie dit dagelijkse realiteit is, 
voelde diezelfde informatie anders. 
 Het HaRaKa instituut ligt op een steen-
worp afstand van het Tahrirplein, een plaats 
die inmiddels heilig is voor een groot deel 
van de inwoners van Cairo. Dáár hadden 
een miljoen mensen gestaan toen Muba-
rak de pantserwagens op het volk af liet rol-
len, daar was de strijd geleverd tegen cri-
minelen die Mubarak als in een laatste wan-
hoopsdaad op het volk had losgelaten. De 
organisch georganiseerde weerstand van 
het volk is inmiddels beroemd. Provisori-
sche ziekenzaaltjes werden bemand door 
ziekenhuispersoneel die na hun dienst naar 
het plein spoedden, moeders kwamen eten 
brengen, meisjes scheurden stukken van 
hun rokken voor molotovcocktails en ar-
beidersjongens vormden de frontlinie in de 
strijd tegen de oproerpolitie. Voor een heel 
korte periode was het Egyptische volk ver-
enigd geweest op Tahrir. De gemiddelde 
toerist zal zich niet realiseren dat vrijwel ie-
dere Egyptische passant die beelden op het 
netvlies heeft staan, maar dat geen Egypte-
naar erover zal vertellen. 

Biertje
Toen ik er kwam, waren de meeste appar-
tementen met uitzicht op Tahrir inmiddels 
verhuurd aan cameraploegen uit heel de 
wereld, maar het leger liet zich er niet meer 
zien. De stad hing bezaaid met verkiezings-
posters van honderden kansloze presidents-
kandidaten. Overal heerste bedrijvigheid 
en stonk het naar uitlaatdampen. Op een 
handjevol foto’s van martelaren op Tahrir 
Square na, herinnerde niets aan de opstand 
van begin dat jaar.
 Mijn eerste volledige dag in Cairo viel 
samen met oud en nieuw. Op het stoffige 
plein waar het verkeer inmiddels als van-
ouds rond raasde leek niets een nieuwjaars-
feest aan te kondigen. Maar de mensen van 
HaRaKa verzekerden mij dat verschillende 

groepen, waaronder de broederschap, de 
salafisten, de communisten, de liberalen 
en de feministen ongetwijfeld bezig waren 
zich voor te bereiden op een volksfeest. En 
inderdaad, die avond stroomde het Tahrir-
plein vol Egyptenaren. Iets na elven kwa-
men vanuit alle richtingen Kopten met kaar-
sen uit de kerken het plein op. Hafez was 
buiten zichzelf van geluk toen de Kopten 
het provisorisch gebouwde podium betra-
den en begonnen te preken. Hij vertaalde 
hun woorden. Ze spraken hun zegen uit over 
Egypte en al haar inwoners. Sterker nog, ze 
dankten Jezus dat hij in zijn jeugd veiligheid 
had gezocht in hun land en noemden Egypte 
een christelijk land. Daarna zongen geëmo-
tioneerde christenen en moslims samen hun 
volkslied en lieten ballonnen op voor allen 
die gestorven waren in de strijd tegen Mu-
barak. 
 Enkele uren later stond ik in de luxe-
wijk Zamalek tussen de dansers van Ha-
RaKa in een dure toeristendiscotheek. Ie-
dereen ging los op de dansvloer. Terwijl de 
eerste berichten in internationale kranten 
repten van de unieke gebeurtenis op Tahrir 
Square, sprak ik met een Nederlandse fit-
nessinstructeur die zich er niet van bewust 
was dat er zich een revolutie had afgespeeld 
in Egypte. Wel was het hem opgevallen dat 
een biertje in Utrecht net zoveel kost als in 
Cairo. 

De dagen daarna installeerde ik mij in het 
instituut en bestudeerde boeken die ik 
nodig had voor mijn lezingen. ’s Avonds 
waren er vergaderingen die half zakelijk van 
aard waren, en half tot doel hadden om op 
verhaal te komen. Ik ontdekte dat de men-
sen van het HaRaKa-instituut vrijwel alle-
maal eens waren opgepakt of beschoten 
en dat iedereen wel iemand kende die nog 
in het ziekenhuis lag. De klusjesman, een 
eerstejaars student filosofie, had een pak 
slaag gekregen in de kelders van het Egyp-
tisch museum voor het maken van foto’s van 
pantserwagens. De SCAF – The Supreme 
Council of Armed Forces, die onder leiding 
van generaal Mohamed Hussein Tantawi na 
de val van Mubarak de macht greep – had 
tijdens en kort na de revolutie delen van 
het wereldberoemde museum gebruikt als 
strafkamers. Hij liet me de rode littekens op 
zijn rug zien. 
 Blote armen
Tijdens mijn dagelijkse wandelingen door 
de stad werd ik vrijwel op iedere straat 
aangesproken door wildvreemden, die, zo 
bleek keer op keer, mij visitekaartjes wilden 
geven of obscure winkels in wilden lokken 

Welkom in Egypte
Leonhard de Paepe  filosoof en auteur
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Welk Griekenland willen 
we over 20 jaar?

en daarbij steevast handtastelijk werden. 
Het verbaasde mij dat iedereen mij herken-
de als toerist. In de grote steden van Ne-
derland is de diversiteit zo groot dat ieder-
een anoniem over straat kan. In Cairo hoor-
de ik overal: Welkom in Egypte, om daarna 
een winkel in gelokt te worden. Het enige 
middel tegen deze irritante ontmoetingen 
bleek expliciete onvriendelijkheid. Dit laat-
ste raadde mijn collega’s van HaRaKa me 
aan. Zij hadden geen medelijden met me. Ik 
was buitenlander, dus toerist. Toerist, dus 
handel, en je kunt het een Egyptenaar niet 
kwalijk nemen dat hij handel probeert te 
drijven. 
 Iets heel anders dat me na een paar 
weken begon op te vallen begon subtieler. 
Het viel me op dat ik in een mannenwereld 
leefde. In het streng islamitische land was 
de enige vrouw die ik soms tegenkwam een 
moederlijke operazangeres op het insti-
tuut. Verder had ik geen enkel contact met 
vrouwen. Niet eens oogcontact. Egyptische 
vrouwen en meisjes keken me niet aan op 
straat. Vrouwen bleken in de metro in apar-
te compartimenten te zitten en in de win-
kels werd ik geholpen door mannen. Na en-
kele weken werd het irritant om nooit met 
een vrouw te kunnen praten. De sensatie te 
leven in een ‘halve wereld’ is zelfs aan intel-
ligente mensen moeilijk uit te leggen, als ze 
het zelf nooit hebben meegemaakt. 
 Via via ontmoette ik Ali, een vrolij-
ke jongen en een fervent lid van de mos-
limbroederschap, met wie ik er eens over 
sprak. Ali begreep niet echt waar ik het over 
had. Ali luisterde belangstellend naar mijn 
uiteenzetting over de omgang tussen man-
nen en vrouwen in Nederland, en nodigde 
me uit om met zijn vrienden naar Hurghada 
te gaan. Hij had er jarenlang gewerkt en hij 
vertrouwde me samenzweerderig toe erg 
van Russische vrouwen te houden. Pas later 
begreep ik dat hij af en toe met vrienden 
van de moslimbroederschap naar het toe-
ristenparadijs zo’n vierhonderd kilometer 
buiten Cairo ging, in de hoop op seks. Rus-
sische vrouwen staan bij de Egyptenaren 
bekend als de meest losbandige en seksu-
eel toegankelijke vrouwen, hoewel Ali me 
regelmatig vertelde dat alle westerse vrou-
wen zich aangetrokken voelen door Egypti-
sche mannen; hun ongeëvenaarde hoffelijk-
heid en donkere ogen zijn ten ene male on-
weerstaanbaar. 
 Een westerling erbij in Hurghada zou 
echter toch onzichtbare deuren openen 
en dus was ik van harte welkom om mee te 
gaan. Het was ook voor hen de enige kans 
om in contact te komen met vrouwen. De 
enige vrouwen die mij op straat aankeken 

en met wie ik in contact kon komen waren 
toeristen. Soms zag ik ze met blote armen 
rondlopen, luidruchtig shoppend en la-
chend. Het contrast met de grimmige sfeer 
uit de verhalen van de sociale strijd aan het 
HaRaKa instituut konden niet groter zijn 
en de toeristen in Cairo begonnen mij bizar 
voor te komen. Toeristen delen niet in de 
werkelijkheid van de Egyptenaar en interes-
seren zich er ook niet voor. Andersom is het 
beeld dat de Egyptenaar van de westerling 
heeft, gevormd door toeristen. Dat leidt tot 
een hardnekkig beeld van westerlingen, als 
niet in staat de (lokale) werkelijkheid te be-
grijpen. Ik had er soms behoorlijk last van. 
Zelfs bij de mensen van HaRaKa werd ik 
soms in eerste instantie als westerling ge-
diskwalificeerd als gesprekspartner als er 
een meningsverschil was. 

Georkestreerde illusie
Op een avond zat ik in een donkere kroeg 
aan de oever van de Nijl en sprak erover met 
Adham Hafez. Hij bestelde whisky en ver-
zuchtte dat onder Sadat het beleid van inti-
fah werd ingevoerd. Daarmee brak met het 
socialisme van Nasser. De bescherming van 
arbeiders werd stap voor stap afgebroken 
en hij opende de Egyptische markten voor 
buitenlandse multinationals en investerin-
gen. Toerisme bleek een godsgeschenk dat 
als nieuwe inkomstenbron enthousiast werd 
aangeboord. Plotseling kwamen de toplo-
caties voor nieuwe hotels en accommoda-
ties en andere economische voordelen in 
handen van voormalige officieren van het 
leger en de inlichtingendiensten. De tota-
le opbrengsten uit toerisme groeiden van 
vrijwel niets in de jaren zeventig naar vier 
miljard dollar in 2007. Overal schoten toe-
ristische ressorts als paddenstoelen uit de 
grond. Complete stranden werden afgezet-
te gated communities, waar gewone Egyp-
tenaren, zo vertelde de choreograaf, zon-
der speciale opleiding uit geweerd werden. 
Toeristen werden in de dictatuur op subtie-
le wijze gescheiden van de Egyptische be-
volking.
 Ik vroeg wat voor opleiding hij bedoel-
de. Hafez legde, nippend aan zijn glas whis-
ky, uit dat de opleidingen toerisme in de 
jaren negentig erg aantrekkelijk werden 
voor jonge Egyptenaren zoals Ali die anders 
voorbestemd waren voor werkeloosheid, en 
bovendien noodzakelijk voor de – in Egyp-
tische ogen – extreme seksuele losbandig-
heid, de geldsmijterij en het alcoholmis-
bruik waarmee personeel in toeristische 
gebieden geconfronteerd wordt. Ik vroeg 
hem waar de opleidingen uit bestonden. 
Hij gniffelde dat het een soort stoomcursus 

interculturele antropologie was en jonge 
mensen leert om te gaan met – voor hen 
vaak onbegrijpelijke gedrag van – toeristen.
In 2008, zei Hafez, werkte ruim anderhalf 
miljoen Egyptenaren in het massatoerisme. 
Bijkomend voordeel was – uitsluitend voor 
mannen overigens – dat een baan in het toe-
risme mogelijkheden in zich droeg tot hu-
welijken met westerse vrouwen, en dus ver-
blijfsvergunningen. Vele duizenden jonge 
mannen zijn op deze manier naar het westen 
gemigreerd. De huwelijken mislukken vrij-
wel altijd. 
 Ik realiseerde me dat vrijwel geen toe-
rist in Egypte ooit écht Egypte heeft gezien. 
Wat ze zien is een zorgvuldig georkestreer-
de illusie, waaruit sociale en politieke con-
flicten zijn weggeretoucheerd. De toeristen 
nemen op geen enkel moment deel aan de 
werkelijkheid van de Egyptenaren. Anders-
om krijgen Egyptenaren al een even eendi-
mensionaal beeld van westerlingen als één 
shoppende, zuipende en feestende massa. 
Massatoerisme is pervers, zei ik geschokt. 
Hafez keek me stilletjes aan en zei: dankje-
wel. 
 Om er een kleine stilte later lachend aan 
toe te voegen: welkom in Egypte. 
 =
  Na terugkeer uit Cairo schreef Leonhard de 

Paepe een roman over de moeizame verhouding 

tussen het westen en de Orient, onder de titel 

Als ik je naam noem, kus ik de wereld. Het boek 

wordt eind 2013 verwacht bij de Bezige Bij.
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Welk Griekenland willen 
we over 20 jaar?

Tijdens de halfjaarlijkse vergadering van de 
Europese Groene Partij in Madrid, hoor ik dat de 
Duitse Groene partij onlangs een oproep deed 
om in Griekenland op vakantie te gaan. Zo pro-
beren ze tegenwicht te geven aan de groeiende 
spanning tussen Grieken en Duitsers. Kostas 
Loukeris, voorzitter van het wetenschappelijk 
bureau van de Griekse groene partij en leraar, is 
er enthousiast over: “Dat is solidariteit: nu heb-
ben we die inkomsten harder nodig dan ooit.” 
 Hoe zit het eigenlijk met de toeristensec-
tor in het huidige, door crisis geteisterde, 
Griekenland? Er komen minder Duitsers, maar 
de Chinezen en de Russen hebben de baker-
mat van de Westerse cultuur ontdekt. En door 
de crisis zijn de prijzen gedaald, waardoor 
Griekenland de concurrentie met Turkije en 
de Balkan beter aankan. Dit jaar worden toch 
weer zeventien miljoen toeristen verwacht, op 
een bevolking van elf miljoen inwoners. Kostas 
Loukeris wil graag ingaan op mijn vraag, want 
welke Griek heeft er geen ervaring met toerisme? 
Op een Spaans terrasje, in een vakantie-achtige 
sfeer en beide ver van huis, praten we bij een 
espresso over de impact van het toerisme op de 
Griekse economie en cultuur. 

Makkelijk geld
Loukeris: “Toerisme is een noodzaak voor 
Griekenland. Je maakt de enige machine die geld 
in het laatje brengt niet kapot. Maar de mono-
cultuur die het toerisme met zich meebrengt 
heeft merkwaardige gevolgen. Griekenland heeft 
zo’n tweehonderd bewoonde eilanden. Voor de 
toeristen wordt een hele infrastructuur aange-
legd van wegen, vliegvelden, havens en andere 
voorzieningen, die door de lokale inwoners niet 
of nauwelijks worden gebruikt. In de maanden 
zonder toerisme ligt dat er allemaal verlaten bij. 
Dan is er opeens nog maar één boot per week, 
terwijl er eerst meerdere boten per dag aanleg-
den. 
 Toerisme heeft Griekenland dramatisch ver-
anderd, zowel economisch als cultureel. Het 
was makkelijk geld: je richt een kamer in en 
plotseling verdubbelde je je inkomen, alleen 
door lakens te verschonen en een omelet te 
bakken. Dit veranderde het arbeidsethos en 
de cycli van werk. Overigens werd er in die zes 
of zeven maanden toerisme keihard gewerkt. 
Maar je weet dat je daarna maandenlang niet 
of nauwelijks werkt. Maar de omwenteling ging 
dieper: toen de Grieken nog voornamelijk van de 
landbouw leefden, was het van groot belang om 
vruchtbaar land te hebben. Dat werd van gene-
ratie op generatie aan de jongens doorgegeven. 
De meisjes kregen het veel minder vruchtbare, 
en dus waardeloze land dat aan zee grensde. 
Door het toerisme veranderde de voorkeur van 
de mannen: zij vroegen om het land aan zee. 
Zo vond er een verschuiving plaats van een 

boeren samenleving naar een diensteneconomie. 
Griekenland is, deels door deze verschuiving, 
niet zelfverzorgend wat betreft de voedsel-
productie.
 De ontmoeting met de toeristen zorgde 
bovendien voor een cultuurshock. Griekenland 
was een zeer conservatief land. En daar kwa-
men in de jaren zeventig en tachtig plotseling 
die veel vrijere toeristen uit het Noorden, die 
andere normen hadden over hoe je je gedraagt 
ten opzichte van het andere geslacht en wat je ‘s 
avonds doet. Dat veranderde eerste de mannen, 
en daarna ook de vrouwen. De grotere gelijkheid 
tussen mannen en vrouwen is voor een groot 
deel door toerisme in gang gezet. Wat mij betreft 
een goede zaak, maar de snelheid waarmee dit 
gebeurde, veroorzaakte wel een generatiecon-
flict in Griekenland: de ouderen hielden vast 
aan de traditionele normen, maar de jongeren 
gedroegen zich volkomen anders.” 

Bedienden
“De vraag voor Griekenland is niet of we toe-
risme nodig hebben of niet, maar wat voor soort 
toerisme. Het toerisme is veranderd. Natuurlijk 
heb je ook nog wel het rugzaktoerisme en 
mensen die elk jaar in hetzelfde dorpje komen, 
omdat ze het zo goed kunnen vinden met Maria, 
die hun die sympathieke eenvoudige kamer ver-
huurt. Maar dat is steeds meer een minderheid. 
Het grootste deel bestaat uit massatoerisme en 
dat is bepaald niet duurzaam. Grote toeristische 
operators bouwen hotels op mooie, ongerepte 
eilanden zoals ze dat overal ter wereld doen. Het 
is een all-inclusive pakket. De toeristen geven 
hun geld niet meer bij de lokale bevolking uit en 
komen ook nauwelijks met hen in contact. Ze 
komen zich seksueel uitleven, ze drinken en kij-
ken neer op de lokale bevolking. Dit soort mas-
satoerisme levert Griekenland niets op; het geeft 
het land alleen een slechte naam. 
 Het geld verdwijnt vervolgens grotendeels 
naar het buitenland. Deze grote ondernemingen 
opereren op een neokoloniale manier: ze con-
troleren de toestroom van toeristen en maken 
de lokale bevolking van zich afhankelijk. In het 
begin dachten de mensen dat het een goed idee 
was hun kamers via de grote operators te ver-
huren. Maar zodra deze het monopolie in een 
bepaalde regio hadden, begonnen ze de prijzen 
te verlagen. De lokale bevolking kon daar niet 
tegenop: ze zaten in de val. Alsmaar meer van de 
kleine ondernemingen die in de jaren zeventig en 
tachtig overheersten, verliezen deze concurren-
tie. Mensen zijn niet langer zelfstandige onder-
nemers, maar worden – voor veel minder geld 
– schoonmakers, koks en bedienden in de grote 
hotels. 
 Misschien is het wel om die reden dat de 
mensen die in de grote steden het hoofd niet 
meer boven water kunnen houden en terug-

gaan naar de dorpen, niet in de toerismesector 
aan het werk gaan. Zij keren juist terug naar de 
landbouw. Maar dan wel op een nieuwe manier, 
met nieuwe technologieën. Voor de oude boe-
ren was het moeilijk over te stappen op andere 
producten: je olijfbomen trek je niet zomaar 
uit de grond. De nieuwe boeren zoeken nieuwe 
mogelijkheden: ze investeren bijvoorbeeld in 
biologische landbouw en in andere producten, 
die meer opbrengen.”

Overleven
De overheid zou massatoerisme moeten tegen-
gaan, ook al levert het geld op: je kunt geen 
geld verdienen ten koste van alles. Ze moet 
investeren in kleinschalig ecologisch toerisme, 
dat een werkelijke ontmoeting tussen mensen 
mogelijk maakt en dat de lokale bevolking iets 
oplevert. Vergunningen aan grote hotelketens 
moeten niet meer zo gemakkelijk worden afge-
geven, maar onder veel striktere voorwaarden. 
Op dit moment is het tegendeel het geval: onder 
invloed van het IMF en de troïka richt men zich 
nog veel meer dan vroeger op ‘snel geld’. Vroeger 
was het verplicht een milieurapportage te laten 
doen als je ergens een hotel wilde bouwen, maar 
de eisen daarvoor zijn op dit moment veel min-
der zwaar. Soms doet een hotelketen zelf het 
milieuonderzoek. Dat zegt genoeg.
 Op dit moment speelt dit in het noorden van 
Corfu. Een groot hotel wil zich in een prachtig 
natuurgebied vestigen. Dat betekent ondermeer 
d aanleg van golfterreinen en een nieuw vlieg-
veld: het gebied wordt verwoest en er wordt 
een zware wissel getrokken op lokale bronnen 
zoals water. De uitstoot van Co2 schiet omhoog. 
De lokale bevolking is verdeeld. Sommige zijn 
ertegen, anderen zeggen: we hebben het geld 
nodig, we moeten overleven. Maar velen heb-
ben geen informatie over de gevolgen. Dat is het 
eerste dat moet veranderen: de bevolking moet, 
in hun eigen taal, inzicht krijgen in plannen voor 
hun regio. Als je mensen vraagt: wil je een baan? 
Dan zeggen ze natuurlijk ja. Maar als je ze uitlegt 
wat de gevolgen zijn voor het hele gebied en 
voor hun tradities, maken ze wellicht een andere 
keuze. Bovendien kun je ze ook vertellen dat het 
anders kan, dat er alternatieven zijn die mis-
schien wat minder geld opleveren, maar die de 
omgeving niet verwoesten. Op dit moment kun-
nen ze helemaal geen eerlijke keuze maken. 
 Beleidsmakers zouden dat voor het hele land 
moeten doen, economische crisis of niet: alle 
aspecten, kosten en baten van toerisme in kaart 
brengen en een eerlijke afweging maken welke 
richting je als land wilt opgaan en welke prijs je 
daarvoor wilt betalen, nu of later. Hoe wil je dat 
het land er over twintig jaar uitziet? Bekijk alle 
aspecten en stel dan een strategisch plan op. 
Dat is in Griekenland nog nooit gedaan.”
 =

Interview met Kostas Loukeris – door Erica Meijers
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armoedebestrijdingtoerisme als

Het was groot nieuws in de 
Liberiaanse kranten in april. Een histo-
risch moment, volgens het Ministerie van 
Informatie, Cultuur en Toerisme. Een groep 
van 140 toeristen bezocht de hoofdstad 
Monrovia op haar 33-daagse cruise van 
Zuid-Afrika naar Marokko. Het was het 
eerste cruiseschip in ruim dertig jaar dat in 
de haven aanmeerde. En de grootste groep 
toeristen ooit. 
 Toerisme bestaat niet in Liberia. Het 
land, dat tussen 1980 en 2004 zichzelf 
onderdompelde in een tienjarige militaire 
dictatuur, en een veertien jaar durende 
burgeroorlog tussen warlords, gesteund 
door kindsoldaten en bloeddiamanten, 
was een no-go area geworden. Met het 
herstel van de democratie in 2006 keerden 
onder het waakzame oog van een grote 
UN-vredesmacht de normale verhoudingen 
langzaam weer terug. Maar de toeristen 
bleven weg. Nu, na zes jaar fragiele vrede, 
is de komst van een groep cruisende toe-
risten die een wandeling door Monrovia 
maakt en daarna meteen weer vertrekt, 
breaking news. Een enthousiaste zaken-
man beschreef het korte bezoek als een 
“ongelooflijke kans om de gastvrijheid en 
schoonheid van Liberia met de wereld te 
delen” en zag het “als een voorbode van 
een ontwikkeling waarin Liberia zichzelf 
en West-Afrika een positiever imago kan 
geven met zijn toenemende stabiliteit, 
economische groei, fraaie natuur en rijke 
geschiedenis”. 

Pro-Poor Tourism
De laatste cijfers van de World Tourism 
Organization van de VN laten er geen twij-
fel over bestaan. Ondanks de economische 
crisis in de westerse wereld blijft de toe-
risten sector groeien (+3,6%), maar is die 
groei in ontwikkelingslanden al jarenlang 
hoger (in 2012 +4,1%). 

 Toerisme is de snelst groeiende sector 
in de wereldeconomie. En dat deze motor 
aan de praat gehouden moet worden, is in 
grote delen van de wereld een open deur. 
Zo niet in Afrika. Afrika kampt op grote 
schaal met burgeroorlogen, armoede, 
slechte (ook toeristische) infrastructuur 
en gebrek aan hygiëne. Daardoor levert 
het toerisme, uitzonderingen daargelaten, 
nauwelijks een bijdrage aan sociaalecono-
mische ontwikkeling. En dat staat in schril 
contrast met de enorme potenties die het 
continent heeft, met zijn overweldigende 
natuur, wildlife en rijk gevarieerde, unieke 
cultuur. Welke tabel je ook bekijkt, of het 
nu om aantallen bezoekers, hotelover-
nachtingen of budgetten gaat, de meeste 
Afrikaanse (Sub-Sahara) landen bungelen 
steevast onderaan. Daarbij komt nog dat 
het leeuwendeel van bezoekers bestaat uit 
Afrikanen van elders die voor een fami-
liebezoek enkele weken ‘terug naar huis’ 
gaan. In landen waar het toerisme wel van 
enige betekenis is (Zuid-Afrika vooral, 
maar ook Botswana, Kenya, Ghana) domi-
neren de buitenlandse touroperators, die 
scherpe prijzen kunnen bedingen in totaal-
pakketten die de toerist bij vertrek in eigen 
land betaalt. 
 Armoede is wijd verspreid in Afrika. 
Daarmee zeg ik niets nieuws. In de Poverty 
Reduction Strategy, in veel Afrikaanse 
landen mede door de Wereldbank geën-
tameerd, speelt toerisme nauwelijks een 
rol. En als het al wordt bepleit, is het op 
de klassieke manier: landenpromotie met 
clichébeelden, bouw van westerse hotelke-
tens en geïsoleerde resorts. 
 Armoede is veel meer dan gebrek aan 
geld. Het is een samenhang van analfabe-
tisme, ziektes en werkloosheid in een zich 
moderniserende maatschappij met zeer 
grote inkomensverschillen, zwak bestuur 
en wijd verspreide corruptie. Er zijn alter-
natieven in ontwikkeling die het stimuleren 
van toerisme verbinden met een op lokale 
ontwikkeling gerichte aanpak, samengevat 
in de term Pro-Poor Tourism. Toeristische, 
economische, duurzame en lokale ontwik-
keling gaan dan hand in hand, waarbij het 
uitgangspunt is dat het geld dat toeristen 
besteden zoveel mogelijk in de lokale 
economie terecht komt. In Kenya hanteert 
het African Pro Poor Tourism Development 
Centre, als een van de eerste met succes 
duurzaam toerisme als een strategie voor 
armoedebestrijding. 
 Maar laat ik dichter bij huis een goed, 
voor Liberia (nog) uniek, voorbeeld noe-

men. Kerst en Oudjaar bracht ik door in 
een pas geopend, nieuw gebouwd resort, 
zo’n twintig kilometer van Monrovia in 
een bos aan de Atlantische Oceaan. Het 
bestaat uit een stuk of tien verspreid lig-
gende slaaphutten, een restaurant en een 
zwembad. De bouw en de exploitatie is 
een werkgelegenheidsproject van jewelste 
voor het nabijgelegen dorp, vertelde Lisa 
mij, die met haar vriend dit initiatief nam 
en drie jaar lang ieder weekend aan het 
bouwen was. “Alles is van lokaal hout, 
op maat gemaakt en gebouwd met man-
nen uit het dorp. De bewakers, de obers, 
schoonmakers en het keukenpersoneel: 
allemaal komen ze uit het dorp. Alleen de 
chef van de obers komt uit Monrovia, want 
de dorpelingen zijn allemaal analfabeet 
en dat is lastig bij het afrekenen. En met 
deze aanpak is het ook duurzaam. Kijk, die 
boom staat er nog, midden in de keuken: 
we hebben geen boom gekapt om te kun-
nen bouwen. De meeste ingrediënten voor 
het eten worden hier verbouwd, we hebben 
geen airco’s maar laten de zeewind door de 
ramen tochten en de zon het water verwar-
men.” Vooralsnog komen er alleen expats 
en bemiddelde Liberianen in dit duurzame 
paradijs.

Ratten, kakkerlakken 
en malariamuggen
Liberia mag dan geen toerisme trekken, 
het beste reisverhaal ooit geschreven, is 
Journey without maps van Graham Greene. 
Greene trok in 1935 op dertigjarige leef-
tijd een maand lang te voet door het met 
tropisch regenwoud bedekte binnenland 
van Liberia, West Africa’s Black Republic. 
Hij startte in het noordwesten op de grens 
met Sierre Leone en liep in een wijde boog 
zuidoostwaarts tot aan Buchanan, dat aan 
de Atlantische Oceaan ligt. Zijn voettocht, 
zo’n 500 kilometer lang, was een aaneen-
rijging van beeldend beschreven kleine 
en grote ongemakken, afgewisseld met al 
even beeldend beschreven ontmoetingen 
met vogels van diverse pluimage in de vele 
dorpen die hij passeerde. Het was een hete 
en lange tocht over smalle paden door bos, 
bos en nog eens bos. In elke hut waar hij 
overnachtte, wemelde het van de ratten, 
kakkerlakken, malariamuggen en ander 
ongedierte en het eten was dramatisch 
slecht. Het ene dorpshoofd zag hem aan 
voor een lid van het Britse koningshuis, 
terwijl de ander Greene zo snel mogelijk 
zijn dorp uitwerkte. Greene observeerde 
hoe in rituelen de smid met een masker op 

De allereerste reisgids over Liberia 
is in de maak. Dictatuur en burger-
oorlog maakten  toerisme lange tijd 
onmogelijk in het Afrikaanse land. 
Dat gaat veranderen. Draagt de 
komst van toeristen bij aan ontwik-
keling, in Liberia en elders? En is 
eco toerisme te verkiezen boven 
massatoerisme?
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armoedebestrijding
veranderde in een duivel die zijn mededor-
pelingen de stuipen op het lijf joeg. Maar 
ook passeerde hij menige plaats waar vro-
lijk gedanst en gezongen werd. Hij schrijft 
ironisch, maar ook met compassie, over dat 
traditionele, feodale leven en maakt soms 
treffende, relativerende vergelijkingen met 
het ‘moderne’ leven. 
 Greene droeg niet zijn eigen bagage – 
en dat was even slikken voor mij, die al vele 
duizenden kilometers lange-afstandspa-
den heeft gelopen met een rugzak van zo’n 
tien tot vijftien kilo op de nek. Een groot 
aantal dragers sjouwden zijn pakken en 
koffers. Daartussen zaten verrassend veel 
flessen whisky, want elke avond werd het 
leed van de dag verdreven met forse slok-
ken. Hij had zelfs boter bij zich, tamelijk 
onvoorstelbaar met die tropische tempe-
raturen. Greene betaalde zijn sherpa’s een 
redelijk salaris, maar was met hen in voort-
durende strijd verwikkeld om de discipline 
erin te houden. Hilarische situaties soms 
– tot aan stakingen toe, die hij vol begrip 
wist af te kopen. Opmerkelijk is zijn consta-
tering dat ze beter lopen met lege dan met 
volle magen.
 Na vier weken bereikte Greene eindelijk 
de kust en reist per boot naar Monrovia.
 Hij zag een groot dorp, aan het 
begin van een stedelijke ontwikkeling. 
Grasstraten, houten huizen, een enkele 
stenen villa, een paar kantoorgebouwen 
van enkele verdiepingen hoog en één asfal-
tweg, die naar de Firestone rubberplantage 
leidde.
 Er was geen vertier, geen comfort, geen 
ambitie, geen spelletje om te spelen en er 
waren zelfs geen vrouwen om op te jagen, 
schrijft Greene moedeloos. Het enige dat 
hem restte was drinken, van bier in de och-
tend tot whisky in de avond. Hij begon zelfs 
terug te verlangen naar de dorpen in het 
regenwoud, met hun gastvrijheid, onbedor-
ven cultuur en gemeenschapszin...
 Monrovia is inmiddels uitgegroeid tot 
een echte stad met een levendige straat-
handel, verrassend veel goede restaurants, 
twee voetbalstadions, universiteiten en 
welgeteld één Nationaal Museum, met uit 
hout gesneden, vaak duivelse maskers. 
Bibliotheken, theaters en bioscopen zijn 
er niet of nauwelijks te vinden. Uiteindelijk 
is er ook een kaart van Liberia gekomen, 
die op straat voor een dollar te koop is. 
Uiteraard geen wandelkaart, daarvoor is 
de schaal veel te groot, maar de tocht van 
Greene is er op te volgen.

Stamboomonderzoek
Anno 2013 is elke reis in Liberia nog 
steeds een journey without maps. Er zijn 
echter tekenen die er op wijzen dat er een 
verandering in de lucht zit. Het Ministerie 
van Informatie, Cultuur en Toerisme heeft 
onlangs een code of ethics opgesteld om 
het toerisme te ontwikkelen en Liberia 
is toegelaten, als 155ste lid, tot de World 
Tourism Organization van de VN. In tame-
lijk ronkende bewoordingen spreekt het 
Ministerie over de economische groei die 
het land doormaakt (die overigens de soci-
ale ongelijkheid bevordert) de toename 
van het aantal lijnvluchten op de nationale 
luchthaven en het vooruitzicht om tot ‘de 
elite van olie-exporterende landen’ toe te 
treden, aangezien er olievelden voor de 
kust zijn aangetroffen. Dat dit alles weinig 
met toerisme te maken heeft, maar meer 
met de toename van het aantal expats en 
buitenlandse investeerders, lijkt men zich 
niet te realiseren. 
 Maar er zijn ook goedbedoelde advie-
zen. Zoals een rapport van World Travel 
Market dat er op wijst dat de speciale 
geschiedenis van Liberia, in 1821 gesticht 
door vrijgemaakte, naar Afrika terugge-
keerde slaven, voor veel Afro-Amerikanen 
een reden kan zijn op zoek te gaan naar 
hun historische (familie) wortels. Oprah 
Winfrey geldt ook hierbij als rolmodel: ze 
was in Liberia, op zoek naar sporen van 
haar voorouders. Ierland is een voorbeeld 
van een land dat forse toeristische munt 
slaat uit dit segment: (Amerikanen, van in 
dit geval Ierse afkomst.) Maar Ierland heeft 
inmiddels gedigitaliseerde bevolkings- en 
kerkregisters, terwijl het stamboomonder-
zoek in Liberia puur veldwerk zal worden. 
Wat overigens prima past in het concept 
van Pro-Poor Tourism.
 Duidelijk is dat Liberia nog zoekende 
is. En als zo vaak in Afrika helpt China 
(1,3 miljard inwoners) Liberia (4 miljoen 
inwoners) een handje. Een paar maan-
den geleden organiseerde de Chinese 
ambassade in Monrovia een bijeenkomst 
met vertegenwoordigers van de regering 
en de media om te discussiëren over de 
Chinees-Liberiaanse samenwerking, waar-
bij het stimuleren van toerisme een van de 
belangrijkste onderwerpen was. Dit in het 
kader van FOCAC (Forum on China African 
Corporation) de paraplu waaronder China 
vorig jaar tijdens het vijfde forum toezegde 
de komende drie jaar twintig miljard dollar 
in het continent te steken. Daar worden, 
ook in Liberia, bruggen, wegen, zieken-

huizen en universiteiten van gebouwd. 
Als tegenprestatie kan China rekenen op 
lucratieve contracten voor het ontginnen 
van de vele natuurlijke rijkdommen die 
Afrika bezit, zonder dat er vervelende vra-
gen over mensenrechten worden gesteld.

Loket op buikhoogte
Door deze Chinese belangstelling voor 
het stimuleren van het toerisme, dwaal-
den mijn gedachten terug gaan naar 1986. 
Het jaar waarin voor het eerst sinds 1949 
de individuele reiziger een visum kreeg 
om op eigen houtje China door te trek-
ken. We kochten onmiddellijk een enkeltje 
Amsterdam-Moskou-Peking en stapten 
acht dagen later uit de trein in een wereld 
waar enkele toeristische infrastructuur 
ontbrak. De individueel reizende, westerse 
toerist was een wereldvreemd wezen in dit 
onmetelijke land. Treinen, bussen, hotels, 
restaurants: alles wat een toerist nodig 
heeft, moest letterlijk worden veroverd. 
Niets was vanzelfsprekend. Je moest een 
dag uittrekken om, niet op het station, 
maar elders in de stad in een nietszeggend 
gebouw, een treinkaartje te bemachtigen 
bij een loket op buikhoogte, met een vloei-
end Chinees sprekende beambte erachter. 
Hotels waren altijd volgeboekt volgens de 
receptie, hoewel de lege foyers en gangen 
je aanstaarden. In elk restaurant was het 
afwachten wat er op je bord werd gedumpt. 
Een VVV was er uiteraard niet. Evenmin 
als welke andere toeristische informatie 
dan ook. Behalve de dat jaar verschenen 
Lonely Planet-gids over China, die toen 
nog terecht het predikaat travel survival kit 
droeg. Na ruim twee maanden van Peking 
via Tibet en Chengdu maar Kunming te 
hebben gereisd, ploften we uitgeput neer 
op een Thais bounty-eiland om drie weken 
lang bij te komen. Het was een vermoei-
ende, maar onvergetelijke ervaring.
 De volksrepubliek China heeft inmid-
dels ook het toerisme-vak onder de knie 
gekregen. Op de ranglijst van toeristische 
bestemmingen is het opgestoomd naar 
de vierde plaats. En biedt het zijn dien-
sten aan om Liberia ook op dit gebied een 
handje te helpen. Het wachten is op con-
crete plannen waaruit zal moeten blijken 
of de lippendienst die China in de FOCAC-
verklaring aan duurzaamheid bewees, ook 
in daden wordt omgezet.

Eurocentrisch
De ontwikkeling van het moderne, postko-
loniale, toerisme voltrekt zich in veel derde 
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wereld landen volgens hetzelfde patroon. 
China was daar geen uitzondering op en 
Liberia zal dat evenmin zijn. Eerst komt 
de voorhoede van backpackers, (oudere) 
jongeren die bereid zijn af te zien en te 
ervaren hoe het is te reizen in een land of 
regio die nog ‘niet ontdekt’ is. Zij noemen 
zich liever ‘reiziger’ dan ‘toerist’, en – niets 
menselijks is hen vreemd – willen een-
maal terug in de vertrouwde omgeving op 
verjaardagpartijtjes en in het café mooie 
verhalen kunnen vertellen. Daarna volgen 
de kleine, gespecialiseerde reisbureaus en 
– als het lucratief is – de grote jongens, de 
chartervluchten en de hotelketens. En ver-
volgens dreigen het milieu, de pittoreske 
dorpen en eeuwenoude leefwijzen de klos 
te worden, zo wil het cliché. Met als reactie 
daarop het kleinschalige ecotoerisme en 
de ongekende groei van fiets- en wandel-
vakanties.
 Het is tamelijk eurocentrisch en onzin-
nig om de effecten van het (eventueel) snel 
groeiend toerisme op het milieu in Afrika 
als negatief af te schilderen. Eurocentrisch, 
omdat Frankrijk in zijn eentje twee keer 
zoveel aan toeristische omzet genereert 
dan heel Afrika, mede dank zij al die, ook 
GroenLinkse, Nederlanders die zwijmelen 
bij het landschap, de wijn en de baguette. 
Maar bovenal onzinnig omdat het milieu 
op een aantal plekken inderdaad wordt 
bedreigd: door de Shells en Billitons van 
deze wereld, die zonder scrupules over de 
hoofden van de lokale bevolking heen lang-
jarige concessies met corrupte overheden 
bedingen om de olie, het ijzererts en het 
hout de natuur uit te slepen, een spoor van 
vervuiling en kaalslag achter zich latend.
 In Liberia geldt, hoop ik, de wet van 
versnellende achterstand. De honderden 
kilometers lege gouden zandstranden, dat 
ene onbereikbare nationale park, de onme-
telijke tropische wouden, de vele brede 
rivieren, de talrijke arme dorpen: het zijn 
evenzovele kansen voor een toeristische 
ontwikkeling die duurzaamheid verbindt 
met een economische groei die armoede 
bestrijdt.
 = 

  Leo Platvoet bericht wekelijks over zijn werk in 

Liberia op http://leoplatvoet.blogspot.nl/

  Hij is mede-eigenaar van Odyssee Reisgidsen, 

een duurzame, digitale reisgidsenserie. Zie 

www.odyssee-reisgidsen.nl. Op dit moment 

schrijft de Liberiaanse journalist Abdullai 

Kamara een (Engelstalige) reisgids voor 

Odyssee, het zal de eerste reisgids zijn die over 

Liberia wordt gepubliceerd. 



43

de H
elliπ∆

zom
er @º⁄#

Hoe massaal kan toerisme zijn? 
Om de inkomsten uit de oprakende 
oliereserves te compenseren, bouwt 
Dubai sinds 2000 nieuwe stranden 
voor toeristen. Kunstmatige eilan-
den in de vorm van een palm, een 
wereldkaart en een golf. Ook komen 
er pretparken om de toeristen te ver-
maken. Hier toont een eurofighter zijn 
kunnen in een vliegshow boven het 
palmeiland.
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Shankar Tamang is een 
boerenzoon in Nepal. Omdat de 
werkloosheid in het land hoog is, 
werken veel jonge Nepalezen in de 
Golfstaten. In Nepal liggen de beste 
kansen in het toerisme, de grootste 
inkomstenbron voor het land. Shan
kar leerde zichzelf Engels, als een 
van de weinigen in het dorp.  Zo kon 
hij gids worden voor bergwande
laars in de Himalaya. Met het geld 
kan hij studeren in de miljoenenstad 
Kathmandu. 

Op zijn motor brengt hij zijn klanten 
naar het bureau dat de trekking
permits verstrekt. En hij neemt ze 
mee naar zijn ouders. Die leven 
nog grotendeels als alle generaties 
voor hen. Ze kunnen niet lezen of 
schrijven en lopen iedere ochtend 
een half uur de berg af om water te 
halen.

Shankar werkt via een agen cy, maar 
liever wordt hij  direct ingehuurd: 
lamakhor1990@gmail.com, of www.
facebook.com/shankarman.tamang. 
Het kan zijn dat hij vanaf de Mount 
Everest reageert, want ook daar is 
inmiddels internet.

Foto’s: Mark Schalken, nov 2012
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Nieuwe directeur 
Bureau de Helling

Per 1 juni volgt Jasper Blom 
(1978) Dick Pels op als direc-
teur van bureau de Helling. 
Hij is econoom en politicoloog 
en heeft zich gespecialiseerd 
in de politieke economie van 
het internationale financiële 
systeem en de democratische 
legitimiteit van financieel 
beleid. In 2011 promoveerde 
hij aan de Universiteit van 
Amsterdam op een onderzoek 
naar de governance van ban-
caire en soevereine financiële 
crises. Sindsdien werkte hij als 
beleidsadviseur bij de Europe-
se Centrale Bank in Frankfurt. 
 Als directeur van Bureau 
de Helling wil Blom zich rich-
ten op de transitie naar een 
duurzame economie, de insti-
tutionele inbedding van een 
solidaire economie, de Euro-
pese crisis, en democratische 
legitimiteit in de context van 
mondialisering. Hij hoopt deze 
abstracte debatten te plaatsen 
in een grassroots discussie 
over ‘het goede leven.’
 Naast zijn academische 
en beleidswerk was Blom lid 
van het bestuur van Stichting 
Wonder om creatieve, spraak-
makende initiatieven voor een 
mooiere wereld te lanceren. 
Ook is hij betrokken bij Klub 
Kobalt om met een idealisti-
sche, vernieuwende politiek 
de verbinding te leggen tus-
sen ‘de politiek’ en groene en 
progressieve pioniers.

Meer informatie is te vinden 
op www.jasperblom.eu. 
Jasper is te volgen op twitter: 
@jasperblom_eu

Brochure 
Biobased Economy

De bio-based economy of: bio-
economie is biedt perspectief 
voor een samenleving die 
verder kijkt dan fossiele bron-
nen. Als we onze energie- en 
grondstofbehoefte niet aan 
fossiele grondstoffen, maar 
aan biomassa ontlenen, maakt 
onze economie deel uit van 
de gesloten koolstofkringloop, 
die niet tot opwarming van de 
aarde leidt. Daarnaast biedt de 
bio-economie nieuwe econo-
mische kansen voor de land-
bouw, waar boeren momen-
teel steeds minder geld voor 
hun producten krijgen, en voor 
de milieuvriendelijke chemi-
sche vernieuwers uit het mid-
den- en kleinbedrijf. Bureau 
de Helling beschrijft in deze 
brochure door middel van illu-
straties, praktijkvoorbeelden 
en interviews de kansen én de 
valkuilen van een economie 
gebaseerd op planten. Want 
alleen als de sociale en ecolo-
gische uitdagingen adequaat 
worden meegenomen kan 
de bio-economie een succes 
worden. De brochure over 
bio-economie is begin juni 
verschenen. 

Zie www.bureaudehelling.nl/
publicaties

Gemeenteraads-
verkiezingen 2014

Voor de gemeenteraadsver-
kiezingen van maart 2014 
is het afgelopen half jaar, 
onder leiding van Gerrit Pas 
van Bureau de Helling, een 
basisprogramma 2014-2018 
geschreven door actieve 
GroenLinksers uit het hele 
land. Afdelingen van Groen-
Links kunnen dit programma 
gebruiken als hulpmiddel bij 
het schrijven van hun eigen 
verkiezingsprogramma. Net 
als bij de Tweede Kamer-
verkiezingen staan de drie 
kernwaarden van GroenLinks 
centraal, met per hoofdstuk 
concrete programmapunten, 
een toelichting en enkele 
praktijkvoorbeelden. Vanwege 
de beperkte financiële mid-
delen de komende jaren bevat 
het programma een financiële 
bijsluiter ´Hoe wil GroenLinks 
bezuinigen?´. Het basispro-
gramma werd gepresenteerd 
tijdens de bijeenkomst ‘Zin in 
2014’ op 6 april 2013. 

Zie www.groenlinks.nl

Publicatie: 
 #Connected – 
 Nederland gezond 
en bereikbaar
Op maandag 17 juni presen-
teerden de GroenLinks-
werkgroep Exact en Bureau de 
 Helling de publicatie ‘#Con-
nected’, de GroenLinks-visie 
op mobiliteit. Het draait alle-
maal om betere bereikbaar-
heid met minder mobiliteit. 
Een voorbeeld: in plaats van 
Megastores aan de rand van 
de stad buurtwinkels die 
lopend bereikbaar zijn. En: 
mobiliteit is nog altijd veel te 
goedkoop. Van iedere gereis-
de kilometer wordt gemiddeld 
maar voor 400 meter betaald. 
De overige maatschappelijke 
kosten (w.b. vervuiling, ruim-
te, gezondheid etc.) worden 
afgewenteld op de omgeving 
en de belastingbetaler. Veel 
bussen blijken overigens per 
reiziger vervuilender dan de 
gemiddelde auto. Het is een 
van de mythes over mobiliteit 
waarin het rapport mee afre-
kent. 

Download ‘#Connected’ gratis 
op www.bureaudehelling.nl

Publicaties
medewerkers 2013 op 
bureaudehelling.nl en elders

 Paul Breedveld (selectie)
‘Een natuurlijk geloof’, 
21.03.2013.
‘Economie zonder groei’ (met 
Silvia Roukens), 22.04.2013.
‘De Helling Leest: Fatal Purity’, 
2.05.2013.

 Katinka Eikelenboom
‘Een ander voedselsysteem!’, 
(vertaling van Benoit Lechat, 
Green European Journal), 
9.4.2013.

 Erica Meijers
‘Het gaat niet om de kerk. 
Bijbelse lessen over geloof en 
politiek’, De Linker Wang, nr 1, 
maart 2013, p. 10-11.
‘Getting a taste for it. An inter-
view with Esther Boukema’, 
Green European Journal, Vol. 5 
22.3.2013, p. 37-40.
‘Louis Paul Boon en de moder-
ne mens’, Ophef, maart 2013, 
12-14.
‘Verlangen naar een andere 
wereld. Notities voor een soci-
aal vrijzinnig cultuurbeleid’, 
Boekman, nr. 95, juni 2013.

 Silvia Roukens (selectie)
‘Europa voor allen of allen 
voor Europa’, 22.3.2013.
‘Wie gaat onze kinderen leren 
de planeet te redden?’, Joop.nl 
11.4.2013.
‘Het recht van de beesten’, 
18.04.2013.
‘Niet spelen met je eten!’, 
16.5.2013.

 Pepijn Vloemans 
(met Susan Curvers en Noor-
tje Thijssen), interviews met 
Bram van Ojik, Linda Voort-
man, Jesse Klaver en Liesbeth 
van Tongeren, jan 2013.
‘Ben jij er al een beetje aan 
gewend?’, NRC 26.2.2013., 
NRCnext 27.2.2013.
‘De Helling viert 25e verjaar-
dag’, 11.3.2013.
‘Vrienden met je toekomstige 
zelf’, NRC Next 1.5.2013, NRC 
7.5.2013.
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Bart van der Lee & Voordekunst.nl

Marius Ernsting  oud redacteur de Helling

Ooit karakteriseerde mijn broer vakantie als 
een dure manier om boeken te lezen. Bij mij 
zit het iets anders: voor mijn gevoel ben ik zo 
lang en op zoveel plekken bezig geweest met 
denken over en handelen voor een betere 
samenleving, en per saldo met zo weinig resul
taat, dat ik dat denken maar even vrijaf geef, 
en het handelen beperk tot mijn werk en mijn 
kleinkinderen. 
 Vijf jaar geleden werd ik lid van de redactie 
van de Helling, met allerlei ideeën over hoe 
het anders en beter kon. Doorstoten naar een 
jonge, aanstormende generatie, doorbreken 
van enge politieke scheidslijnen, relatie met 
nieuwe vormen van maatschappelijk initiatief. 
Wat minder high brow en wat meer op gevoel. 
Van hoofd naar hart zogezegd. 
 Vijf jaar later, een economische crisis en 
een rampzalig gedoogkabinet verder, sta ik 
met vrijwel lege handen. De werkloosheid 
onder jongeren staat op recordhoogte, con
flicthaarden in Azië en Afrika zijn voor het 
opscheppen, en Europa wankelt onder de 
banken en de door hen veroorzaakte schulden. 
En GroenLinks? Het viel terug na een blame
rende verkiezingscampagne, de nasleep daar
van deed het nog verder in de zijlijn belanden. 
Een ideeëenpartij op zoek naar macht vond 
zijn Waterloo: geen macht en de ideeën zon
der kracht. 

Even weg
Je zou kunnen zeggen dat na de vorming van 
GroenLinks uit de ‘oude’ partijen een zeker 
intellectueel interregnum, nodig om antwoord 
te geven op de zijnsvragen (“wat is groene 
politiek eigenlijk, wat heeft dat met links te 
maken en hoe vinden we daarvoor een breed 
draagvlak?”), te lang heeft geduurd. Daardoor 
konden D66, SP en Partij voor de Dieren 
vrolijk links en rechts voorbij marcheren en de 
niches op weg naar nieuwe machtsverhoudin
gen opvullen. 
Ik sta erbij, in eerste instantie in een somber 
gemoed met een hoog what have they done 
to our songgehalte. In die gemoedstoestand 
schreef ik een blog op de site van bureau de 
Helling met als strekking ‘uithuilen en opnieuw 
beginnen’. Volgens mij was dat wel steekhou
dend, maar het riep geen enkele respons op. 
De kop van het stuk had dat misschien ook wel 
opgeroepen: “Ik ben even weg” nodigt niet 
echt uit tot reageren. Niemand praat graag 
tegen iemand die weg is.
 Ondertussen zit ik met de brokken: ik kan 
geen groen links meer zien, ik druk de digitale 
nieuwsbrieven weg alsof het virussen zijn, ik 
erger me aan de glimlach van Bram van Ojik, 
die weet dat hij een quantité negligeable 

aanvoert, aan de tomeloze ambitie van Jesse 
Klaver, die voorgoed het slimste jongetje van 
de klas wil worden, aan Liesbeth van Tonge
ren, die ik maar niet kan betrappen op een 
meeslepende rede over groene en omvattende 
politiek. Van Linda Voortman weet ik niet wat 
zij vindt en doet, terwijl de regering een onge
kende overheveling van de zorg van verzeke
ringsfinanciering naar gemeentelijke caritas 
voorbereidt. 

Lege zakken
We zitten in een ingrijpende omwenteling, 
van verzorgingsstaat via de vrije markt naar 
‘burgerkracht’, terwijl die markt van burgers 
ondertussen klanten heeft gemaakt, die op 
hoge toon waar voor hun belastinggeld eisen. 
Een omwenteling van leven op te grote voet 
naar een economie van het genoeg en van een 
maakbare naar een breekbare samenleving. 
 In die kolkende beweging mis ik houvast in 
de politiek, zowel qua richting als qua invloed. 
Tegelijk realiseer ik me dat de politiek zich zelf 
geamputeerd heeft door voor het gevoel van 
burgers nergens meer over te gaan. Openbaar 
vervoer, energieprijzen, zorgkosten: dat zijn 
NS, Pro Rail, Essent, Eneco, CZ en Menzis, 
en dat zijn géén namen van politieke partijen! 
Zelfs de prullenbakken bij de pleintjes in mijn 
buurt moeten geadopteerd worden, dat wil 
zeggen: wij mogen ze legen en het vuil aan de 
stoep zetten, terwijl je bij het stadsdeel nieuwe 
vuilniszakken kan ophalen. Hoe symbolisch 
is dat: je kan de overheid aanspreken op lege 
zakken! 
 Ik wil maar zeggen: de dringendste vraag 
is toch, zeker als je zoveel ziel en zaligheid in 
de politiek hebt gestopt: is de politiek nog 
de drijvende kracht in de samenleving, wat 
is er gebeurd met dat beroemde primaat, en 
is het reëel om te doen alsof dat nog bestaat 
of met een beetje duwen en trekken weer 
terugkomt? Hoe reëel is dat, als Unilever – 
twee miljard mensen gebruiken elke dag hun 

producten – aankondigt in 2020 zijn footprint 
te willen halveren en de ambitie uitspreekt dat 
alle voedingsproducten die ze verwerkt in dat 
jaar biologisch moeten zijn, terwijl de regering 
niet verder komt dan het afschaffen van het 
statiegeld op plastic, en met veel gekreun het 
aandeel van herwinbare energie met een paar 
procent omhoog krikt? Hoe reëel is het om in 
eigen land matiging te prediken, terwijl er nog 
steeds bonussen worden uitgedeeld waarvan 
miljoenen kinderen in Afrika naar school zou
den kunnen gaan? Hoe reëel is het om vredes
missies uit te sturen naar gebieden waar riva
liserende groepen volgestouwd worden met 
wapentuig dat net zo makkelijk uit het westen 
komt, als van de Balkan als van Rusland. 
 Vrouwe Justitia wordt vaak met een blind
doek afgebeeld. Welnu, wapenfabrikanten, 
bankdirecteuren, beurs en valutahandelaren 
zijn net zo blind. Het maakt ze geen bal uit 
waar ze hun geld aan verdienen, en dat is 
vaak meer dan het Bruto Binnenlands product 
van nogal wat landen in de wereld! Politiek is 
geworden tot de poppenkast van Jan Klaas
sen: hij is druk in de weer met het zoeken naar 
de boef, terwijl iedereen kan zien dat die allang 
achter hem staat, klaar om toe te slaan.

Zo, dat moest ik even kwijt. Niet dat het helpt, 
want de vraag komt alleen maar harder terug: 
wat heb ik al die tijd gedaan, in de CPN en 
GroenLinks, en, méér nog, wat heb ik bereikt? 
Die vraag moet ik onder ogen zien, het voor 
de hand liggende antwoord: “het hield mij 
van de straat” bevredigt niet. Toch nadenken 
dus, maar nu nog even niet. Mijn hoofd is op 
vakantie. 
 Het schijnt dat je daardoor op nieuwe 
 ideeën komt…
 =

   Lees ook: bureaudehelling.nl/

 artikel/ikbenevenweg

Ik heb mijn hoofd 
vakantie ge geven 

illustratie: eva hilhorst



illustratie: eva hilhorst

Dirk Slotman runt samen met 
zijn vrouw Paulien een boerenbedrijf 
in Bentelo met 830 varkens en 130 
melkkoeien met bijbehorend jongvee. 
De boerderij is hun lust en hun leven. 
Dirk laat het bedrijf niet zomaar aan 
iemand andere over. Daarom gaan 
ze zelden op vakantie. Hooguit een 
weekje per jaar, dan zorgt de knecht 
voor de dieren. Maar ze blijven in de 
buurt, voor het geval dat.

portretfoto: Robert Slotman; koeienfoto: Philippe McIntyre
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Omslagbeeld: 
De ooit welgestelde Jasmine (Cate 
Blanchett) is aan lager wal geraakt 
en heeft grote moeite daarmee om 
te gaan. Beeld uit Woody Allens 
nieuwste film Blue Jasmine.

Links: Supermarkt Jumbo sug-
gereert met de HALLO JUMBO-
reclame één grote blije en gezellige 
familie. Maar intussen moeten 
de distributiewerkers van Jumbo 
steeds sneller werken voor minder 
geld en hebben ze vaker een tijdelijk 
contract. Zo willen de al zeer rijke 
eigenaren van Jumbo (de familie 
van Eerd: met 600 miljoen euro in 
de Quote 500) nog rijker worden. 
In het voorjaar van 2013 demon-
streerden de distributiemede-
werkers met succes voor respect 
voor hun vakmanschap, voor gelijk-
waardigheid en waardering van alle 
distributie werkers.
Fotografie: Jantien Oving (FNV  
Bondgenoten) distributiewerkers.nl 
Grafisch en illustratief ontwerp: 
takeadetour.eu
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Redactioneel  –  door Erica Meijers

Er was een tijd in de roemruchte 
geschiedenis van de linkse beweging, dat 
woedende arbeiders met hamers en bijlen de 
machines te lijf gingen die hun het werk (en 
dus het inkomen) uit handen zouden nemen. 
Anderen voorzagen juist een paradijs op 
aarde, waar iedereen dankzij de machines een 
heerlijk lui leven kon leiden. 
 Nu het tijdperk van de industrialisatie 
althans in Europa op zijn retour is, moet 
gezegd worden dat noch de dromers, noch 
de rebellen gelijk hebben gekregen. De 
(ongeschoolde) arbeiders verliezen nu 
juist hun werk door het verdwijnen van de 
machines naar lage-lonen-landen, en wie wil 
luieren moet nog altijd eerst hard werken, 
of ziet zich uitgeleverd aan de eisen van de 
bureaucratie. Bovendien: wie lui is, kan dat 
beter maar niet hardop zeggen….
 Er is wellicht meer reden om de banken te 
lijf te gaan, al heeft fysiek geweld tegen hun 
virtuele machtsimperium weinig zin. Feit is 
wel dat de goudzoekers van vandaag allang 
niet meer hun eigen vege lijf in de waagschaal 
stellen om rijkdom te vergaren, maar liever 
publieke middelen inzetten.  

De Helling is terug van vakantie en ziet zich 
geconfronteerd met dringende vragen rondom 
werk en sociale zekerheid. Hoe langer de 
crisis duurt, hoe groter de druk op het sociale 
vangnet. De koopkracht daalt, de banen 
nemen af, de kosten en de zorgen stijgen.
 Een beetje onzekerheid wekt creativiteit, 
maar te veel onzekerheid verkeert in vertwijfe-
ling en die brengt alles uit evenwicht: de 
mens die in zijn eentje of met zijn familie 
het hoofd boven water probeert te houden, 
de samenleving die kampt met steeds 
meer probleemgevallen, huisuitzettingen, 
opstandige jongeren, en de economie die 
men zo krampachtig op de juiste groeikoers 
probeert te houden. 

Deze zomer discussieerde GroenLinks over 
het thema sociale zekerheid en arbeidsmarkt. 
Tegelijk met deze Helling mogen we het 
resultaat verwachten. Bram van Ojik, voor-
zitter van de Tweede Kamerfractie, geeft dit 
weekend zijn reactie op de vraag die in deze 
Helling centraal staat: heeft progressief links 
een geloofwaardig antwoord op de groeiende 
sociale onzekerheid? Of, politieker: wat is het 
alternatief voor het beleid van privatisering, 
liberalisering en bezuiniging van de laatste 
jaren? De auteurs van deze Helling hebben wel 
wat ideeën…
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Hij adviseert de deense sociaal-demo-
craten over ‘vetbelastingen’, maar praat ook 
met Britse conservatieve ministers over 
pensioenen. Avner Offer, emeritus hoogle-
raar aan de universiteit van Oxford, schrijft 
over de nadelen van welvaart, maar ook over 
oorlogseconomieën. The Observer noemde 
hem ‘een van engelands meest subtiele den-
kers over hoe we nu leven’. The Economist 
roemde zijn laatste boek als een ‘weighty 
new critique’ in een traditie van economen 
die zich zorgen maken over de de sociale en 
ecologische grenzen aan de groei. 
 deze zomer sprak Offer op uitnodiging 
van Bureau de Helling in de geertekerk in 
utrecht over de vraag wat er gebeurt als de 
economie stopt met groeien. een mooie 
gelegenheid voor een gesprek. 

“Mijn vorige boek The Challenge of Affluence 
(2007) ging over overvloed, maar dat was 
voor de crisis. Inmiddels zijn we aanbeland in 
tijden van bezuinigingen. de uitnodiging van 
Bureau de Helling heeft me gedwongen na te 
denken over de vraag welk beleid nodig is in 
tijden van crisis. goedkope energie, verwar-
ming en reizen vinden we vanzelfsprekend. 
Maar we moeten erkennen dat onze rijkdom 
kwetsbaar is. er bestaat een niet verwaar-

loosbare kans dat tegenslag ons raakt – en 
het is handig na te denken over hoe we daar 
op reageren. er zijn eigenlijk twee keuzes in 
tijden van economische neergang: hanging 
together or pulling apart. Beseffen dat we 
allemaal in het zelfde schuitje zitten – of 
sociaal darwinisme, de survival of the fittest. 
de verleiding is groot om voor dat laatste 
te kiezen – dat is namelijk onze erfenis van 
decennialange welvaartsgroei. We denken 
dat markten alle problemen kunnen oplos-
sen. Maar dat kunnen ze niet. Markten zijn 
eigenlijk een luxe.” 
Aandacht
“groei biedt iets voor iedereen. de ver-
zorgingsstaat, stijgende inkomens, meer 
consumptie en innovatie. Maar welzijn is 
uiteindelijk de optelsom van ‘opwinding’ en 
zekerheid. economische groei heeft voor een 
enorme opwinding gezorgd. In tijden van 
neergang wordt zekerheid veel belangrijker. 
Zonder groei wordt de economie een zero-
sum game. Iedere winnaar levert een ver-
liezer op. en de verliezers zijn de zwaksten. 
de ideologie van marktcompetitie voorziet 
de winnaars dan van een rechtvaardiging. 
dat noem ik sociaal darwinisme, een oorlog 
van allen tegen allen. Het alternatief dat ik 
bepleit, is appelleren aan andere aspecten 
van de menselijke natuur: wederkerigheid en 
‘erkenning’. dit zijn de voornaamste bron-
nen van rijkdom. denk maar na: waar maak je 
je het meest zorgen over? Hoe andere men-
sen over je denken – tenzij je een sociopaat 
bent! 
 “Willen we de economie loskoppelen 
van schaarse grondstoffen dan moeten we 
het zoeken in een ‘economy of regard’. er is 
geen tekort aan goedkeuring in deze wereld. 
Adam Smith zei al dat liefde niet schaars is. 
er is genoeg liefde. Als we het economisch 
systeem inrichten zodat het wederkerig-
heid stimuleert, maakt het minder uit wan-

neer de welvaart daalt. We hebben dan een 
andere bron van welzijn om op terug te 
vallen. We worden dan gesterkt door het 
idee dat we in hetzelfde schuitje zitten. de 
meeste mensen zijn in staat tot het goede, 
maar ook tot het kwade. Ik geloof niet dat 
we mensen kunnen ‘verbeteren’, maar liefde 
is een krachtige emotie. Weten dat er voor 
je gezorgd wordt en dat jij voor anderen 
zorgt is erg bevredigend op zichzelf. daarom 
is de beweging van de Transition Towns zo 
interessant. Wederzijdse verplichtingen 
zijn er persoonlijk, een krachtige bron van 
motivatie. Ik weet niet of het vanuit ecolo-
gisch perspectief zoden aan de dijk zet, maar 
samen iets doen op lokaal niveau is nuttig. 
de gewoonte om samen te werken is wat 
telt. Als een Transition Town geraakt wordt 
door tegenslag, wordt dit verzacht door 
het feit dat iedereen er toe doet. Transition 
Towns zijn uiteindelijk vrijwillig. Het ant-
woord op een crisis moet van de overheid 
komen. daarom zijn oorlogseconomieën in 
dit opzicht zo interessant. In mijn boek over 
de eerste Wereldoorlog laat ik zien hoe zelfs 
nederland – ook al was het land neutraal – 
ertoe overging voedsel te rationeren. dat is 
in feite een vorm van herverdeling. Zou je 
niet rationeren, dan eindigen sommige men-
sen met niets.” 
Politiek van eer
“Overigens moet de overheid dan wel 
bestaan uit mensen die het publieke belang 
trouw zijn. dat is een normatieve kwestie: de 
laatste veertig jaar is publiek beleid gedreven 
door eigenbelang. 
 dé eigenschap van een ambtenaar was 
zijn eerlijkheid. Thatcher zei toen: dat is niet 
efficiënt. We moeten de ambtenaar prikke-
len. Maar als je een ambtenaar prikkelt, krijg 
je een belangenconflict tussen de ambtenaar 
en de burger. Als de burger verliest, wint de 
ambtenaar. nu zitten we met een corrupte 

in tijden van economische neergang

interview met avner offer  —  door Pepijn Vloemans, filosoof

Hoe creëren we een goede balans 
tussen zekerheid en vrijheid? De 
Britse econoom Avner Offer heeft 
zich verdiept in de geschiedenis van de 
economie. Wat hem betreft bereiken 
we die balans pas als we niet langer alle 
nadruk leggen op economische groei, 
maar andere waarden voorop stellen. 

Liefde

foto: peter valckx
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in tijden van economische neergang
Liefde
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elite. kijk naar het declaratieschandaal in het 
House of Commons. Ongeveer tien procent 
declareerde niets. dit betrof linkse, rechtse, 
liberale en groene politici. Politiek waren ze 
mijlenver van elkaar verwijderd, maar wat 
ze gemeen hadden was dat ze eerlijk waren, 
het juiste deden. die mentaliteit moeten we 
terug zien te krijgen. Het gaat mij er om dat 
mensen met macht niet door eigenbelang, 
maar door eer gedreven worden. een norma-
tieve nadruk op plicht. Verplichting kan een 
hele krachtige waarde zijn. In europa ken-
nen we deze banden: familie, religie, partij, 
land, de wet. je hoeft geen heilige te zijn om 
gebonden te zijn door deze verplichtingen. 
de theorie dat mensen gedreven worden 
door eigenbelang is niet realistisch. Hier ligt 
een rol voor normatieve politiek. Als het op 
de crisis aankomt is efficiëntie minder van 
belang. Het komt er op aan te appelleren aan 
wederkerigheid en verplichtingen – mensen 
begrijpen dat intuïtief. We are all in this toge-
ther, is toevallig ook de slogan van de Britse 
conservatieven. Maar in hun geval is dat 
Orwelliaanse newspeak. dat blijkt wel uit hun 
beleid van bezuinigen en sociale kaalslag.
 er zijn twee argumenten tegen bezuini-
gingen. de eerste is dat ze de vraag en eco-
nomische activiteit verminderen. Hoewel 
we moeten oppassen voor de nadelige 
effecten van groei – zoals CO2-emissies – 
is de huidige crisis zonde voor de levens 
van mensen. Het tweede argument tegen 
bezuinigen zou je marxistisch kunnen noe-
men. Liberalisering van overheidsdiensten 
– het project van Thatcher – is een manier 
geweest voor investeerders om veel winst 
te kunnen maken. de efficiëntie is nog altijd 
niet bewezen, maar een select groepje men-
sen is er schathemelrijk mee geworden: 
managers, aandeelhouders, bankiers. de 
echte verliezers zijn de armen. de reden dat 
we bezuinigen is om schulden af te betalen 
aan crediteuren. Ooit dacht ik ook dat een 
schone lei – schulden kwijtschelden – wel 
een goed idee was. nu ik met pensioen ben 
denk ik daar anders over, haha! Ik ben een 
crediteur geworden. Meer uitgeven als over-
heid is ook geen goed idee. dat levert alleen 
maar meer schuld op. de enige uitweg is 
inflatie. Overheden moeten geld bijdrukken 
om nuttige investeringen te doen in bijvoor-
beeld groene technologie en isolatie. door 
geld te drukken vermindert ook hun rela-
tieve schuldenlast. 
ruling class
“de eerste verantwoordelijkheid om de 
crisis op te lossen ligt toch bij de overheid. 
Markten zijn immers per definitie gericht op 

de korte termijn. de toekomst wordt sterk 
afgeprijsd door bedrijven: een investering 
moet in vijf jaar zijn terugverdiend bij een 
rendement van vijftien procent. Logisch, 
want misschien is een markt na vijf jaar 
wel overbodig of non-existent. en bedrij-
ven moeten zichzelf op de financiële markt 
financieren. daarom is het publieke domein 
zo belangrijk: om alle investeringen te doen 
die een te laag, of te ver weg in de toekomst 
gelegen, of te vaag rendement opleveren. 
Infrastructuur, onderwijs en pensioenen 
hebben gemeen dat de terugbetaalperiode 
te lang is voor de markt. de overheid is 
het enige instituut dat in ieder geval langer 
leeft dan mensen. daarom is het zo efficiënt 
om sociale zekerheden via belastingen te 
regelen. Het vergt lage transactiekosten. 
Het grootste probleem is hoe de absolute 
hoogte van pensioenaanspraken te garande-
ren. Zweden heeft een interessant systeem 
ontwikkeld op basis van flexibel ‘krediet’: je 
bouwt een ‘aandeel’ op in de totale pensi-
oenuitkeringen in de toekomst. dit bespaart 
je de politieke gevechten over pensioenen 
die je nu in nederland hebt.
 “Maar de verzwakking van de verzor-
gingsstaat is niet uit zichzelf gekomen. de 
overheid heeft heel bewust taken aan het 
bedrijfsleven afgegeven. en tegelijkertijd 
heeft men de verzorgingsstaat ondergraven 
door het gevoel van verplichting dat mensen 
ten aanzien van elkaar voelen te verzwakken. 
Hoe doe je dat? door immigratie op grote 
schaal toe te staan. dat heeft de sociale 
samenhang ontwricht in heel veel buurten. 
 Sinds 1970, sinds Thatcher, is er een kapita-
listische elite opgestaan die beetje bij beetje 
als een echte klasse is gaan functioneren: 
ze hebben denktanks opgezet, partijen, een 
ideologie. Maar je zou kunnen zeggen dat 
ze te succesvol zijn geweest! Ze werden een 
klasse, maar ze hebben nog niet geleerd ook 
te opereren als een heersende klasse: een 
ruling class. In essentie zijn ze namelijk anar-
chistisch: alles voor onszelf en niets voor de 
rest. Ze denken niet aan het geheel en hoe je 
dat zou kunnen beïnvloeden, maar opereren 
op basis van het principe van ceteris paribus: 
ze gaan uit van één verandering, terwijl de 
rest gelijk blijft. Ze onderkennen niet dat – 
mede door hun eigen handelen – de hele 
context mee verandert. Ze waren alleen uit 
op winst en dachten dat de wereld verder 
dezelfde zou blijven, of met andere woor-
den: ze zien zelf niet de effecten van hun 
hebzucht omdat ze afgeschermd leven. Zo 
denkt een echte ruling class niet, die houdt 
alle aspecten en consequenties van hun han-

delingen in het oog. daarom staat de kapi-
talistische elite nu zelf ook met lege handen 
tegenover deze crisis.”
Hypocriet
“We moeten iets doen, want de crisis gaat 
veel verder dan alleen een economische. de 
eeuwenlang opgehoopte hebzucht heeft 
niet alleen sociale structuren aangetast, 
maar ook de gehele ecologische structuur. 
Wie niets doet, doet ook ook iets. Al die 
discussie over wel of geen opwarming van 
de aarde is in feite zinloos. je kunt het ver-
gelijken met de discussie over het bestaan 
van god in de zeventiende eeuw: als god 
bestaat, is de winst voor de gelovige onein-
dig, maar bestaat god niet, dan verliest men 
niets. Ofwel: als er opwarming is, en we 
doen iets, dan winnen we, maar handelen we 
terwijl er geen opwarming is, dan gaan we 
er ook niet op achteruit. Ik pleit ervoor dat 
we eenzelfde soort gok wagen als de zeven-
tiende eeuwse denker Pascal, die stelde dat 
we het geloof in god moeten wagen, ook al 
is er geen enkel bewijs voor. er is dan altijd 
nog een kleine kans dat god wel bestaat, 
want je kunt evenmin bewijzen dat god niet 
bestaat. Op dezelfde manier geldt: zelfs als 
er maar een kleine kans is dat klimaatveran-
dering desastreus en onomkeerbaar is, dan 
nog moeten we handelen. We kunnen er de 
wereld mee redden, en als blijkt dat klimaat-
verandering niet tot de verwachte rampen 
leidt, is er niets aan de hand, integendeel, 
ook dan hebben we maatregelen genomen 
die zinvol zijn. Ik voel me hypocriet, omdat 
ik de hele wereld over vlieg. Ik kom net terug 
uit Australië en japan. Ik ben vegetariër, 
maar ik heb nog niet besloten te stoppen 
met vliegen. Het is een dilemma, ik handel 
inconsistent met mijn voorkeuren. dit is een 
natuurlijk fenomeen. Ik blijf het voor me uit-
schuiven. Het is makkelijker om over vijf jaar 
met vliegen te stoppen dan onmiddellijk. Als 
je pijnlijke maar noodzakelijke milieumaatre-
gelen wil nemen, loont het om ze ergens in 
de toekomst te laten ingaan. geef dat maar 
door aan groenLinks.”
 =
 

Avner Offer
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Kennismaken met de particuliere 
veldslagjes binnen een potentiële regerings
partij is als voor het eerst in een 2CV de 
Mont Ventoux af, zonder remmen. Als er 
een tweede keer komt, ga je lopen. Dus het 
is begrijpelijk dat het nu ietwat stil is rond 
GroenLinks. Maar de Haagse politiek is 
grillig, regeringen zitten tegenwoordig nooit 
lang en het electorale aanbod voor links
liberalen, milieuactivisten, socialisten en 
andere maatschappijcritici is aanzienlijk. 
Tijd voor profilering dus. Want gesteld voor 
de keus tussen de GroenLinkse rust van het 
kerkhof en Dion Graus, aarzelt inmiddels 
zelfs de hardste boomknuffelaar. Je wil 
toch ook een stukje bang for the buck , als 
kritische kiezer  zijnde. 
 Zo’n Groene en Linkse profilering is nog 
niet zo makkelijk. De progressiefliberale 
hervorming van de verzorgingstaat verloor 
door de crisis nogal aantrekkingskracht, en 
pleitbezorgers lijken vooral nog te vinden 
onder het soort welvarende D66’ers dat 
hun oude vertrouwde baasje toch wel weet 
te vinden. Bram van Ojik zet dat voort 
met de prettige twijfel – ‘basisinkomen, 

misschien geen gek idee?’ – van de 
intellectueel, niet met de vastberadenheid 
van de baas. Maar om het eigenaarschap 
van de door GroenLinks gedroomde 
hervormingsagenda te claimen, moet de 
stress van de dubbele baan en de dubbele 
zorgtaken veel zichtbaarder worden. En 
dan nog blijft de vraag of de verschillende 
soorten verzekeringen voor een werknemer, 
de kern van de zaak uitmaken. De discussie 
over het functioneren van de Nederlandse 
arbeidsmarkt stoelt op zeer onrustige grond: 
migratie en vergrijzing zetten de bereidheid 
om überhaupt bij te dragen aan de kosten 
van de verzorgingsstaat permanent onder 
druk. Links staat voor heter vuren dan de 
strijd met de FNV. 
 Ook in termen van ‘groen’ loopt het nu 
niet lekker. De milieubeweging en GroenLinks 
als parlementaire tak daarvan weten amper 
te profiteren van de economische crisis, 
die een aanleiding zou moeten zijn om 
ons te herbezinnen op onze leefwijze. De 
internationale duurzaamheidsfora krijgen 
langzamerhand een even Byzantijns karakter 
als Brussel zelf: er gebeuren dingen waar 

je eigenlijk niet tegen mag zijn, maar echt 
snappen doe je het zelden. Tussen neus en 
lippen door sloot Angela Merkel de Duitse 
kerncentrales, om daarmee het meest 
uitgesproken milieuprofiel van heel Europa 
op te bouwen. Het lijkt op dit terrein bijna 
onvermijdelijk om weer echte actie te voeren. 
Geen halfsterk geklets meer over ‘zelf doen’ 
en ‘burgerinitiatieven’, want heel Blaricum 
heeft initiatiefsgewijs al zonnepanelen op de 
rietkappen gelegd, maar weer eens duidelijk 
laten zien waar de vervuiling en verspilling 
optreden en hoe het beter kan. Misschien dat 
het schaliegas helpt?
 Oftewel, als GroenLinks niet snel wat 
jonge uitgesproken mensen naar voren 
schuift en zo nu en dan weer eens een hek 
kapot knipt, is de nabije eigen toekomst 
tamelijk onzeker. De troost is dat die 
existentiële angst tegenwoordig zelfs bij de 
middenpartijen leeft en dus makkelijker 
als remedie voor de problemen van de 
hedendaagse democratie kan worden gezien 
dan als ziekte. 
 =
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Joost de Bloois 
docent en onderzoeker aan de 

Universiteit van Amsterdam Precariteit
Precariteit is kwetsbaarheid, overleven in 

een onzeker bestaan. Het is in opkomst 

als verbindend begrip voor een nieuwe 

linkse protestbeweging in tijden van crisis. 

Sommigen zien het precariaat zelfs als 

nieuwe revolutionaire klasse. Precariteit 

is een sleutelbegrip voor een nieuwe 

emancipatoire politiek. Progressieve politici 

kunnen er daarom niet omheen. 

Een inleiding en een duiding. 

‘Precariteit’ is zonder meer een van de meest veel-
belovende en rijkste begrippen uit het politieke idioom van de 
afgelopen vijftien jaar. Heel kort gezegd verwijst het begrip 
naar de onzekerheid en kwetsbaarheid van bestaanszeker-
heid van een grote verscheidenheid aan sociale groepen 
door recente, zeer ingrijpende verschuivingen in economie 
en politiek. Al voor het uitbreken van de economische crisis 
bleek ‘precariteit’ een uiterst effectieve noemer te zijn om 
met name jongeren politiek te mobiliseren in bijvoorbeeld 
Frankrijk, Italië en Spanje. Voorlopig hoogtepunt waren de 
protesten in Frankrijk in 2006 tegen de voorgestelde invoering 
van het CPE (Contrat de Première Embauche, ‘eerste baan over-
eenkomst’). Werkgevers konden jongeren tot 26 jaar geduren-
de een ‘proefperiode’ van twee jaar zonder opgaaf van reden 
ontslaan. Dit moest het aantrekkelijker maken om jongeren 
in dienst te nemen. Het voorstel leidde tot massale, soms 
gewelddadige protesten in het voorjaar van 2006, waarna het 
voorstel werd ingetrokken. 
 Een hele reeks protesten in het eerste decennium van de 
eenentwintigste eeuw, vaak door heel verschillende groepen, 
beroept zich nadrukkelijk op precariteit. Dat verwijst zowel 
naar een (gedeelde) sociaaleconomische situatie waartegen 
in het geweer gekomen moet worden als naar een conditie 
die een nieuwe politieke identiteit kan vormen en daarmee de 
voorwaarde voor politiek handelen. Buiten Nederland kwa-
men we de term tegen in protesten van jongeren tot technici 
uit de kunst- en entertainmentwereld tot schoonmakers en 
wetenschappers; ook voor de Occupy beweging en de Spaanse 
Idignados was precariteit een sleutelbegrip. (Graeber 2013) 
Voor veel protestbewegingen en politieke theoretici is de inzet 
van het begrip ‘precariteit’ dan ook hoog: precariteit zou kun-
nen dienen als een verbindende factor tussen op het eerste 
gezicht heel diverse sociale groepen, en zodoende de voor-
waarde vormen voor een nieuw élan in de linkse, sociaal geën-
gageerde politieke oppositiebeweging. Volgens sommigen 
is er zelfs sprake van ‘het precariaat’ als de nieuwe ‘gevaar-
lijke’ klasse, zoals het proletariaat dat was voor het marxisme. 
(Standing 2011) In de nasleep van de wereldwijde crisis van 
2008 en de golf aan ‘hervormingen’, ‘ombuigingen’ en bezui-
nigingsmaatregelen om de begroting ‘op orde te krijgen’, 
sluipt het begrip precariteit ook het Nederlandse politieke 
en politiek-theoretische idioom binnen. (Bijvoorbeeld Geldof 
2010, Blommaert e.a. 2012 en Tinnemans 2010.) Ongetwijfeld 
is ook voor de Nederlandse context ‘precariteit’ één van de 
sleutelbegrippen voor een nieuwe emancipatoire politiek. Het 
is echter ook een complex begrip, dat evenzoveel instrumen-
ten als valkuilen biedt voor politieke bewegingen en theorieën 
die streven naar hedendaagse vormen van sociale gelijkheid 
en rechtvaardigheid. Ik wil dan ook kort een aantal cruciale 
vragen en lessen omtrent precariteit aanhalen, die hopelijk 
aanzet kunnen zijn voor een consistente en genuanceerde dis-
cussie rondom precariteit in de Nederlandse emancipatoire 
politiek. 
  Kwetsbaarheid
Om te beginnen, wat dienen we eigenlijk te verstaan onder 
‘precariteit’? Een bondige definitie van precariteit luidt als 
volgt: precariteit is de structurele onzekerheid of kwets-
baarheid van levensonderhoud. Nog bondiger: precariteit 
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is bestaansonzekerheid. Het begrip betekent dus niet zonder 
meer armoede: een zzp’er in de ICT of kunstwereld kan pre-
cair zijn zonder direct in armoede te moeten leven. De nadruk 
in de definitie hierboven ligt op het structurele karakter van 
bestaansonzekerheid. Niet alle precaire arbeid is laagbetaal-
de arbeid, maar zij is in geen geval vast werk. Evenmin bete-
kent precariteit werkloosheid: veel eerder verwijst het begrip 
naar de voortdurende dreiging van werkeloosheid. Precair 
werk is tijdelijk werk dat niet langer de opmaat is naar vast 
werk; het is het soort werk dat niet aangezien wordt voor ‘vol’ 
werk, maar voor velen de enige bron van inkomsten is (al dan 
niet in gestapelde vorm): de ‘Mc-Jobs’ of ‘mini-jobs’; het is 
onbetaald werk dat verricht wordt in de hoop ooit een ‘echte’ 
baan te krijgen, zoals stages. Of het nu gaat om de projecten 
van de freelance journalist, de oproepkrachten bij de super-
markt of de postbode die per bezorgd pakket betaald wordt, 
voor allemaal geldt dat ‘werk’ niet langer het middel is om 
een bestaan op te bouwen. Werk en werkeloosheid lopen 
voortdurend door elkaar; in dit opzicht verwijst precariteit 
naar de onbemiddelde nabijheid van alles en niets. Precariteit 
is in feite het gebrek of de onmogelijkheid te kunnen voortbe-
staan: precair werk biedt louter uitzicht op de (uiterst) korte 
termijn. Het stelt hoogstens in staat de eindjes net wel of net 
niet aan elkaar te kopen. Zoals we direct zullen zien, is preca-
riteit dan ook niet uitsluitend een economische kwestie, maar 
heeft eveneens een duidelijke ethische en politieke dimensie. 
Als bestaansonzekerheid raakt precariteit aan de kern van het 
sociale leven. 

 Geen alternatief
Precariteit is het gevolg van fundamentele veranderingen in 
de aard en opvatting van arbeid die zich de afgelopen drie 
decennia hebben voorgedaan. Precariteit is het voortvloei-
sel van drie cruciale en nauw verbonden verschuivingen op 
economisch en politiek vlak: de overgang van de Fordistische 
manier van produceren naar een post-Fordistische, de 
opkomst van de ideologie van het neoliberalisme en de eco-
nomische globalisering. Allereerst zien we hoe, sinds het 
einde van de jaren zeventig, in het Westen de industriële eco-
nomische productie plaats maakt voor een ‘immaterieel’ of 
‘cognitief’ kapitalisme, als gevolg van o.a. de verzadiging van 
de markt voor consumptiegoederen (en het aanboren van de 
nieuwe markt van financiële speculatie) en de oliecrisis. De 
zware industrieën verdwijnen naar elders in de wereld, wat 
rest is de diensten- en communicatiesector, de creatieve indu-
strie en niet in de laatste plaats de financiële sector. Met het 
sluiten van de fabrieken verdwijnt de gereguleerde arbeid, 
waarvan de Fordistische lopende band het symbool was: de 
‘baan voor het leven’ (van negen tot vijf…) wordt langzamer-
hand van regel tot uitzondering. De nieuwe economie van 
communicatie, creativiteit en speculatie eist flexibiliteit en 
permanente beschikbaarheid. Zoals we zullen zien, heeft dit 
grote gevolgen voor de mogelijkheid van politieke organisatie 
van hen die dit nieuwe ‘immateriële’ en flexibele werk verrich-
ten. De overgang van een Fordistische naar post-Fordistische 
manier van produceren gaat hand-in-hand met de opkomst 
en vandaag de dag de hegemonie van het neoliberalisme. Het 
neoliberalisme stelt in feite de terugkeer voor naar het negen-
tiende-eeuwse kapitalisme van een wereldmarkt die nog niet 

gehinderd wordt door overheidsregulering en de verworven-
heden van de arbeidersbeweging. Het pleit daarom – ook 
in Nederland met succes en bij monde van politici van zeer 
divers politiek allooi: van liberalen tot populisten, van sociaal-
democraten tot groenen – voor de deregulering van de markt, 
de ontmanteling en privatisering van de collectieve voorzie-
ningen van verzorgingsstaat en de afbraak van arbeidsrech-
telijke bescherming. Het neoliberalisme richt zich daarbij niet 
zozeer tegen staat en overheid, maar herschikt deze om het 
vrije economische verkeer te garanderen, en de effecten van 
de algehele privatisering (‘illegale’ migratie, armoede, uitslui-
ting, geweld) te onderdrukken. Zoals Mark Rutte het treffend 
uitdrukt: ‘de staat is geen geluksmachine meer’.
 Na de val van de Berlijnse muur bleek er geen tegenge-
luid meer te klinken tegen de neoliberale ideologie en ble-
ken compromissen als verzorgingsstaat en sociaaldemocra-
tie voortaan overbodig. There is no alternative, zei Margaret 
Thatcher al… Sinds enkele decennia vervolgt de economische 
globalisering dan ook haar weg zonder obstakels: de grenzen 
van de natiestaat bieden niet langer de collectieve bescher-
ming van de verzorgingsstaat, maar markeren de arena van 
een competitieve arbeidsmarkt waaruit, paradoxaal genoeg, 
‘gelukzoekers’ geweerd dienen te worden. Staten dienen ver-
antwoording af te leggen aan internationale organisaties als 
het IMF en hun door-en-door neoliberale politiek te volgen op 
straffe van bankroet. Over Nederlandse banen wordt beslist 
door ‘de markten’ en even ongrijpbare hedge funds, over nati-
onale kredietwaardigheid door privé rating bureaus. Dit alles 
leidt tot grote economische onzekerheid en kwetsbaarheid 
waaraan maar weinigen zich kunnen onttrekken. Een werkend 
bestaan is vandaag de dag ogenschijnlijk een precair bestaan. 
Deze constatering zou de leidraad moeten zijn van ieder seri-
eus politiek-emancipatoir programma. 

 Politiek project
De vraag die zich hier opdringt is: ligt in (de betrekkelijk 
claustrofobisch stemmende analyse van) die alomtegenwoor-
dige precariteit een nieuw politiek bewustzijn besloten? Kan 
precariteit dienst doen als politiek sleutelbegrip voor de 21e 
eeuw, zoals ‘klasse’, ‘arbeider’ en ‘proletariaat’ dat waren 
voor de voorbije eeuw? Als we die vraag willen beantwoorden, 
zullen we de complexiteit van precariteit onder ogen moeten 
zien. Allereerst de nauwe vervlechting van de economische, 
politieke en ethische dimensie ervan. Eén van de grootste 
paradoxen van precariteit is dat werk- en bestaansonzeker-
heid een structureel gevolg zijn van de politiek-economische 
ontwikkelingen die we zojuist geschetst hebben, maar dat 
deze permanente toestand van bestaansonzekerheid alles-
behalve dezelfde betekenis heeft voor de grote verscheiden-
heid aan groepen voor wie zij de dagelijkse werkelijkheid is. 
Precariteit mag dan een gedeelde, laten we zeggen, sociolo-
gische categorie zijn voor zowel schoonmakers als universi-
tair onderzoekers, voor postbodes en kunstenaars (De Bloois 
2011), dit wil zeker niet zeggen dat precariteit verwijst naar 
een gedeelde sociaaleconomische werkelijkheid. Laat staan 
dat deze verondersteld gedeelde precariteit zich laat vertalen 
naar een gedeeld politiek project. Een precaire ‘kenniswerker’ 
voldoet altijd nog beter aan de eisen van de huidige econo-
mie, en bijbehorend politiek discours, dan een postbezorger 

politiek tegen 
bestaansonzekerheid? 
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en wordt daar naar beloond. De kwetsbaarheid van de zzp’er 
in ICT- of reclamewereld is niet per se die van de schoonma-
ker. Een onzekere wereld kent haar eigen hiërarchieën, waar-
van sommige verdacht veel lijken op die van de oude wereld 
van fabrieken en kantoren (en waar vrouwen, migranten en 
jongeren de onderste lagen vormen). Het is dan ook de vraag 
of ‘het precariaat’ zo gemakkelijk gezien kan worden als de 
nieuwe ‘gevaarlijke klasse’. Vooral theorieën omtrent preca-
riteit uit het eerste decennium van deze eeuw verzeilden in 
een impasse door het ‘precariaat’ te laten samenvallen met 
het ‘cognitariaat’: de nieuwe ‘klasse’ van zich van opdracht 
naar opdracht slepende kenniswerkers, die een nieuwe, digi-
taal verbonden sociaal-politieke voorhoede zouden vormen.
( Bijv. Berardi 2009) Een dergelijke visie gaat uiteraard voorbij 
aan de verscheidenheid aan vormen van precariteit, en vervalt 
in een al te traditionele verdeling tussen intellectuele avant-
garde en het gros van de precaire werkers. Precariteit komt 
voort uit een context van wereldwijde economische competi-
tie, de sloop van collectieve zekerheden en voorzieningen, en 
de uitwisselbaarheid van werkkrachten: allemaal zaken die 
solidariteit tussen sociale groepen bepaald niet bevorderen. 
Integendeel, de precarisering van werk kan gezien worden als 
een strategie om de vorming van politieke solidariteit, in bij-
voorbeeld vakbonden, te belemmeren. Ook wordt precariteit 
niet op dezelfde manier beleefd: de zzp’er zal zich wellicht eer-
der zien als self made man, de kunstenaar als vrij en autonoom; 
beide zijn bereid om voor die autonomie de prijs van onzeker-
heid te betalen en niet vanzelfsprekend geneigd om zich te 
identificeren met de even precaire schoonmaker of kassière. 
Als een begrip dat de inzet kan worden van politieke mobili-
sering, vergt precariteit dus allereerst subtiele vertalingen (in 
plaats van precariteit domweg aan te nemen als gedeeld en 
eenduidig verschijnsel): tussen de precariteit van de journa-
list en de schoonmaker, de wetenschapper en de postbode, 
de migrant en de jongere. (Zie voor dit debat Neilson and 
Rossiter 2009.) 

 Eigen verantwoordelijkheid
We zouden kunnen stellen dat in het huidige politieke idioom 
– van uiterst rechts tot gematigd links – precariteit positief 
vertaald wordt als ‘eigen verantwoordelijkheid’. Het appel op 
zelfredzaamheid dat de afgelopen jaren steeds luider is gaan 
klinken – en niet zonder succes: wie wil er nu afhankelijk zijn? 
– dient ter rechtvaardiging van de precarisering van werk, 
de afbraak en privatisering van collectieve voorzieningen die 
(een minimale vorm van) bestaanszekerheid garanderen en 
de concentratie van rijkdom bij een steeds smaller wordende 
financiële elite. Het appel op ‘eigen verantwoordelijkheid’ is 
zo bezien een uiterst effectieve beheerstrategie: het zet aan 
tot zelfprecarisering (Lorey 2009), juist door die te vertalen 
als zelfwaardering en zelfbevestiging; het maakt solidariteit 
tussen sociale groepen, en zelfs individuen uiterst lastig en 
daardoor de neoliberale politiek mogelijk van de onbegrensde 
markt en de opeenstapeling van economische en politieke 
macht bij wat Occupy de ‘1%’ noemde. Hier moeten we de 
steeds indringender problematiek van de schuld aan toevoe-
gen, die met name jongeren treft. (Graeber 2011 en Lazzarato 
2012.)
 Onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’ worden 

we geacht om ‘in onszelf te investeren’ door bijvoorbeeld het 
aangaan van een studieschuld. Een dergelijke schuld zorgt 
ervoor dat ‘werk’ louter nog verwijst naar de noodzaak onze 
schuld in te lossen. Schuld houdt de bestaansafhankelijk-
heid in van de schuldenaar ten opzichte van de schuldeiser 
(of dit nu de staat is of de private financier, of vaker nog: een 
amalgaam van beiden). Wie schulden heeft kan geen eigen 
bestaan opbouwen, maar is in zijn voortbestaan blootgesteld 
aan de tucht van de korte termijn. Ook hier zien we weer hoe 
het mechanisme van de precariteit zichzelf versterkt: de pre-
carisering van werk, en hen die werken, leidt tot de afbraak 
van solidariteit en collectieve zekerheid, dat weer leidt tot nog 
meer bestaansonzekerheid en kwetsbaarheid. 

 Geen condition humaine 
We zien hoe zodoende precariteit in alle facetten van ons 
dagelijks leven doordringt. Zo leidt financiële precariteit tot 
lichamelijke en psychische precariteit. Precair werk is niet 
alleen onzeker, het is gefragmenteerd en eist voortdurende 
beschikbaarheid. Bestaansonzekerheid is uitputtend, en wie 
precair werk verricht kan zich niet de zorg veroorloven die 
nodig zal zijn om de gevolgen van dit vaak uiterst belastende 
werk behandelen. Omgekeerd: wie al lichamelijk of psychi-
sche kwetsbaar is, zal zich veroordeelt zien tot een econo-
misch precair bestaan. Een dergelijk bestaan is verwaarloos-
baar voor de huidige neoliberale politiek en zal zich dan ook 
niet politiek vertegenwoordigd weten. Juist daarom moeten 
we ervoor waken van precariteit geen quasi-existentiële con-
ditie te maken. Het appel op ‘eigen verantwoordelijkheid’ – 
de ethiek van de zelfredzaamheid en ‘big society’ – vervalt al 
te snel in een uiterst problematische narratief over geboren 
winnaars en verliezers, over wie overheidssteun verdient en 
wie niet, over wie er nu eenmaal wel of niet mogen meedoen. 
Tegelijkertijd horen we, in het spoor van de crisis, steeds vaker 
spreken van ‘de verloren generatie’ van Europese jongeren. In 
Zuid-Europa zien we hoe jongerenbewegingen van ‘precari-
teit’, van een fenomeen waartegen men zich verzet, het ken-
merk van een hele generatie maakt. 
 In Italie is ‘de 1000-euro generatie’ bijvoorbeeld een 
gangbaar begrip geworden: 1000 euro is het gemiddelde 
maandsalaris voor iemand onder de 35. Precariteit wordt hier 
bijna een ereteken; een zekere esthetisering van precariteit – 
van het nomadische, onzekere maar romantische jongerenbe-
staan – ligt op de loer. In beide gevallen wordt precariteit niet 
meer begrepen als het gevolg van een specifiek politiek-eco-
nomisch programma, maar als een onderdeel van de condition 
humaine die sociaal-economische en politieke uitsluiting voor 
lief neemt. 
 Precariteit is zonder twijfel een van de kernbegrippen 
voor een hedendaagse emancipatoire politiek. Zonder het 
besef van precariteit als een gedeelde en permanente toe-
stand, met alle gevolgen voor de mogelijkheid tot collectieve 
politieke mobilisering en solidariteit, loopt de linkse politiek 
vandaag stuk. Echter, het is van cruciaal belang de complexi-
teit van precariteit te onderkennen. Precariteit is een gedeel-
de toestand die tegelijkertijd dient als verdeel- en heersstra-
tegie, waarin nog altijd conventionele hiërarchieën gelden, 
waarin economie, ethiek en politiek onontwarbaar met elkaar 
verknoopt zijn. Wanneer we van precariteit daadwerkelijk de 
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inzet willen maken van een nieuwe politiek van emancipatie, 
van gelijkheid en zelfbeschikking – en niet een van onzeker-
heid, kwetsbaarheid en afhankelijkheid – dan is het bovenal 
van belang om de ingewikkeldheid van precariteit te blijven 
begrijpen als het gevolg een politiek-economisch programma 
dat sinds drie decennia ook het Nederlandse politieke beleid 
dicteert; een programma dat in de tijd te lokaliseren valt en 
geen noodzaak of conditie is en waarvoor dus alternatieven 
voorstelbaar zijn. Hierbij is de complexiteit van precariteit 
juist een voorwaarde: precariteit als politiek inzetbaar begrip 
vraagt erom verschillende sociale en politieke vraagstukken 
en strijdperken met elkaar te verbinden en te laten resoneren. 
Precariteit toont hoezeer verschillende vormen van kwets-
baarheid met elkaar vervlochten zijn: economische, psychi-
sche of lichamelijke en zelfs ecologische (de leefomgeving 
van de meest economisch precairen is ook op ecologisch vlak 
kwetsbaar). We kunnen zelfs stellen dat een politiek van, of 
beter: tegen de precariteit vraagt om een politieke ecologie: 
om een politiek die zich niet versmalt tot louter begrotings-
discipline, maar vertrekt vanuit het sociale en affectieve eco-
systeem waarvan wij onontkoombaar deel uitmaken. Die 
politieke ecologie zou de ondergrond van een nieuw links pro-
gramma moeten zijn.
 =
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Een boodschap die 
een glimlach oproept. 
Zonder de wereld 
te redden of 
iemand voor 
te schrijven 
wat hij moet 
geloven.

Helena Carazo 
studeerde af als grafisch ont-
werpster en werd vervolgens, 
als zovelen van haar vrien-
den, werkloos. Na alle som-
bere berichten over de crisis 
en vele nachtelijke discussies 
met haar vrienden in Barce-
lona, had ze behoefte aan 
een positieve boodschap. 

Ze koos voor urban art, die 
“van de stad een spel maakt 
en voor iedereen is te zien.” 
Uit gips goot ze een reeks 
hand gebaren, die ze in het 
straatbeeld plaatste om de 
oplettende voorbijganger 
geluk te wensen. “Het was 
snel, makkelijk en 100% 
positief.” 

Carazo liep het  afgelopen 
half jaar stage bij de 
 ontwerpers van de Helling, 
om ervaring op te doen in 
haar vak. Meer op www.
gestostreetart.blogspot.com
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Jelle van den Bogaard 
politicoloog en stagiair 

bij Bureau de Helling jeugdwerkloosheid
In de straten van Athene 
brandden deze zomer poppen met het ge-
zicht van de Duitse Bondskanselier Angela 
Merkel. Dit is het trieste beeld van de Eu-
ropese Unie op dit moment. Europa dreigt 
uiteen te splijten door een economische 
verdelingsproblematiek die haar weerga 
niet kent. De gevolgen van de economische 
crisis in Europa zijn inmiddels overbekend: 
groeiend wantrouwen tussen de Europese 
lidstaten onderling en een afnemend ver-
trouwen in de Europese instituties bij de 
bevolking. Een van de meest ontwrichtende 
gevolgen van de crisis is de almaar oplopen-
de werkloosheid, in het bijzonder de jeugd-
werkloosheid. Het is de laatste zwam die 
haar hoed vertoont binnen de zich steeds 
verder uitbreidende heksenkring van eco-
nomische splijtzwammen. 
 De jeugdwerkloosheid is niet alleen een 
grensoverschrijdend economisch probleem, 
maar ook een intergenerationeel vraag-
stuk. Sommigen spreken al over een verlo-
ren generatie: Werkloosheid op jonge leef-
tijd leidt tot een gebrek aan werkervaring 
en dat verslechtert weer de kansen op de 
arbeidsmarkt. Vooral de zuidelijke Europe-
se landen kampen met dramatische jeugd-
werkloosheidscijfers. In Griekenland, Span-
je en Kroatië zit meer dan de helft van de 
jongeren werkloos thuis. Nederland doet 
het met een jeugdwerkloosheidspercen-
tage van 10,5% relatief goed; iets slechter 
dan Oostenrijk en Duitsland met een per-
centage van respectievelijk 7,9% en 7,7%, 
maar ruim onder het EU-jeugdwerkloos-
heidspercentage van 23,5%. Ter vergelijk: 
het algemene werkloosheidspercentage 
in Nederland bedroeg in april 6,5%, 11% 
in de gehele EU en 12,2% in de eurozone. 
(Dit zijn de cijfers van Eurostat, die van het 
Nederlandse CBS liggen hoger, namelijk 
15,5% voor de jongeren en 7,7% algemeen)

Transformatie
Achteroverleunen en wachten tot de Euro-
pese economie weer aantrekt is geen optie. 
Ten eerste is het niet duidelijk wanneer en 

hoe sterk de economie de komende decen-
nia zal aantrekken en hoeveel banen dat op-
levert en ten tweede valt te verwachten dat 
de arbeidsmarkt van de toekomst niet de-
zelfde zal zijn als de traditionele, op vaste 
contracten gebaseerde, arbeidsmarkt. Vol-
gens hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wiltha-
gen is de huidige crisis in werkelijkheid een 
transformatie: een blijvende verandering 
van de arbeidsrelaties. We kunnen het ons 
simpelweg niet veroorloven over tien jaar 
opgescheept te zitten met een gedesillu-
sioneerde generatie, die door gebrek aan 
werkervaring de aansluiting mist op de ar-
beidsmarkt van de toekomst. Dit zou een 
enorm verlies betekenen van zowel mense-
lijk, sociaal, intellectueel en financieel kapi-
taal. De economische kosten van de Europe-
se jeugdwerkloosheid worden door het Eu-
ropese agentschap voor de verbetering van 
levens- en arbeidsomstandigheden geschat 
op 153 miljard euro in 2012, dat is 1.2% van 
het Europese BBP (Eurofound 22 .10.2012). 
Het is van groot belang dat jongeren zich 
blijven ontwikkelen, want alleen op die ma-
nier houden ze vertrouwen in zowel zichzelf 
als de politieke en maatschappelijke insti-
tuties, en alleen dan houden ze hun vaar-
digheden op peil, waardoor ze uiteindelijk 
voor belastinginkomsten gaan zorgen. Ge-
beurt dat niet, dan kan deze groep jonge-
ren, vooral in Zuid-Europa, zich tot een soci-
aal en politiek kruitvat ontwikkelen. Over-
heden moeten er daarom in het belang van 
jongeren zelf en in het belang van de ge-
meenschap voor zorgen dat zij bezig blij-
ven. Dat kan door ofwel te voorzien in een 
betere instroom en doorstroom op de ar-
beidsmarkt, ofwel te voorzien in extra scho-
ling. Gelukkig is dit inmiddels ook doorge-
drongen bij politici en beleidsmakers. De 
minister van Sociale Zaken en werkgelegen-
heid Lodewijk Asscher trekt vijftig miljoen 
uit voor de bestrijding van jeugdwerkloos-
heid. (bericht Rijksoverheid 5.3.2013) Vijf-
entwintig daarvan gaat naar het programma 
‘School Ex’ om jongeren te stimuleren lan-
ger door te leren in het MBO en de andere 
helft is gereserveerd voor de regionale aan-
pak van jeugdwerkloosheid. De vraag is na-
tuurlijk, of dit voldoende is.

Startersbeurs
Maar niet iedereen wacht af of de overheid 
succesvol is met haar beleid. Tijdens een 
debatbijeenkomst deze zomer over jeugd-
werkloosheid, georganiseerd door Helling-
proef (het jong wetenschappelijk bureau 
van Bureau de Helling) werden verschillen-
de initiatieven voorgesteld, zoals: de stich-

ting Try before You get the Job, de stichting 
Thallo en de recent opgerichte Vakbond voor 
Werkzoekenden. De meeste aandacht ging 
uit naar de Startersbeurs, die Ton Wilthagen 
samen met de vakbonden FNV Jong en CNV 
Jongeren heeft ontwikkeld. De beurs wordt 
voor zes maanden ter beschikking gesteld 
voor een leer/werktraject. De jongere krijgt 
gedurende die tijd 500 euro per maand, be-
taald door de gemeente. Daarnaast stort 
de werkgever 100 euro per maand in een 
spaarpot die aan het eind van de periode 
door de jongere gebruikt kan worden voor 
een opleiding en/of cursus om zijn of haar 
opgedane competenties verder te verbete-
ren. Er is gekozen voor zes maanden, omdat 
anders het gevaar zou bestaan dat de star-
ters anderen van de arbeidsmarkt verdrin-
gen. Bovendien maakt de korte termijn het 
aantrekkelijk voor werkgevers: zij hebben 
zo voor een overzichtelijke tijd een goedko-
pe arbeidskracht. Alles is gebaseerd op het 
eigen initiatief van jongeren: na het afron-
den van hun opleiding moeten zij zelf con-
tact zoeken met een bedrijf naar keuze. De 
startersbeurs wordt al door een vijftigtal 
gemeenten in Nederland aangeboden. Voor 
de financiering kan een gemeente onder an-
dere een beroep doen het ‘School Ex’ potje 
van Ascher. De beurs voorziet in een extra 
optie in de overgangsperiode tussen oplei-
ding en werk. Daarnaast is er de hoop dat 
bedrijven de jongeren na afloop een vast 
contract aanbieden. 
 De nieuwbakken Ambassadeur Aanpak 
Jeugdwerkloosheid, de voormalig CDA-Par-
lementariër Mirjam Sterk, heeft het initia-
tief van de startersbeurs inmiddels omarmd 
en trekt ermee door het land. Haar functie 
is onlangs ingesteld om betrokken partijen, 
zoals de onderwijsinstellingen en kennis-
centra, gemeenten en bedrijven nader tot 
elkaar te brengen en onderling afspraken te 
laten maken. Bij de startersbeurs gebeurt 
dat ook: gemeenten, bedrijven en de jonge-
ren bepalen zelf of zij meedoen en moeten 
vervolgens ook zelf tot afspraken komen. In 
die zin is het allemaal vrijblijvend en biedt 
het geen structurele oplossing voor jeugd-
werkloosheid.
 Er zijn wel meer bezwaren tegen de star-
tersbeurs. Fedde Ypma van Jong Wiardi 
Beckman Stichting, het wetenschappelijk 
bureau van de PvdA, stelt dat startersbeurs 
goed is voor mensen die er gebruik van kun-
nen maken, maar slecht voor de mensen die 
er niet inzitten. “Straks wordt het zo dat 
jongeren niet meer worden aangenomen 
omdat ze het startersbeurstraject niet heb-
ben gevolgd”, aldus Ypma. Ton Wilthagen 

Steeds minder jongeren vinden 

een baan. Overal in Europa leidt 

dit tot grote problemen. Hoe is 

de situatie en wat wordt er aan 

gedaan? Een overzicht.
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vindt desondanks dat niets doen geen optie 
is: “Je moet jongeren toch een kans bieden 
om uit die duivelse cirkel van geen werk, 
geen ervaring, geen werk te komen.”
 Voor de hoogopgeleide actieveling met 
een netwerk bieden initiatieven als de star-
tersbeurs wel een (voorlopige) uitweg, maar 
welke kans heeft de gedesillusioneerde 
thuiszitter zonder startkwalificatie? Het 
is juist die groep die prioriteit zou moeten 
krijgen bij het zoeken naar kansen op de ar-
beidsmarkt. Zij kan in de toekomst een po-
tentieel ontwrichtende rol gaan vervullen, 
zoals de jongerenrellen van 2011 in Enge-
land hebben aangetoond. 

Sociaal Akkoord
Valt er dan meer te verwachten van de aan-
gekondigde cofinanciering van sectorplan-
nen door de overheid? Het kabinet stelt 
hiervoor 300 miljoen euro subsidie ter be-
schikking, zowel voor 2014 als 2015. Dit be-
tekent dat er een potentieel investerings-
bedrag van 1,2 miljard euro voor een peri-
ode van twee jaar beschikbaar is. Uit een 
brief aan de Tweede Kamer van het Ministe-
rie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(19 juni 2013), blijkt dat een sectorplan mi-
nimaal twee van de volgende thema’s dient 
te adresseren om in aanmerking te komen 
voor cofinanciering:
1  Arbeidsinstroom en begeleiding 

 jongeren 
2  Behoud oudere vakkrachten 
3   Arbeidsinstroom van mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt 
4  Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid 
5 Scholing  
6  Van-werk-naar-werk van met ontslag 

bedreigden (sectoraal en intersectoraal)
7  Goed werkgeverschap en goed werk-

nemerschap

Doordat een plan slechts twee van de bo-
venbeschreven arbeidsmarktthema’s hoeft 
te adresseren, zijn sectorplannen niet per 
definitie op de bestrijding van jeugdwerk-
loosheid gericht. Robbert Coenmans, voor-
zitter van FNV Jong, vindt dat dit wel een 
voorwaarde voor financiering zou moeten 
zijn. Het is nog onzeker hoe dit gaat uitpak-
ken. Op dit moment is alleen bekend dat 
de Vereniging van Nederlandse gemeen-
ten samen met de sociale partners voor 1 
oktober een sectorplan wil indienen tegen 
jeugdwerkloosheid en voor duurzame inzet-
baarheid van personeel. (Bericht op de web-
site van de VNG, 5 juli 2013). 

Jeugdgarantieplan

Volgens GroenLinks Europarlementariër 
Marije Cornelissen moeten we de jeugd-
werkloosheid op Europees niveau bestrij-
den. Er voor zorgen dat jongeren beter zijn 
toegerust voor de arbeidsmarkt, zoals initi-
atieven als de startersbeurs doen, is niet ge-
noeg, al zijn die zeker ook nodig. Overigens 
moeten jongeren er wat haar betreft wel op 
worden voorbereid dat ze daar naar toe ver-
huizen waar (tijdelijk) werk is. De arbeids-
markt wordt immers niet alleen flexibeler in 
termen van arbeidscontracten, maar ook in 
termen van arbeidsmobiliteit. Er zijn nog al-
tijd twee miljoen vacatures in Europa, aldus 
Cornelissen. De EU probeert jongeren ook 
over hun eigen landsgrenzen te laten kijken, 
bijvoorbeeld door middel van de lancering 
van een Europese alliantie voor stageplek-
ken en een modernisering van de Europese 
vacaturebank EURES.
 Het belangrijkste plan om jeugdwerk-
loosheid structureel aan te pakken is het 
jeugdgarantieplan van de EU. Dat plan 
voorziet in een leer-werkgarantie dat Eu-
ropese jongeren moet verzekeren van een 
baan, opleiding of stage na een periode van 
maximaal vier maanden werkloosheid. Eer-
dere werden met een dergelijk plan goede 
ervaringen opgedaan in Oostenrijk en Fin-
land. (Working together for Europe’s young 
people. A call to action on youth unemploy-
ment, Europese Commissie juni 2013) Op dit 
moment wordt de uitvoering van het plan 
uitgewerkt. 
 De vrees is echter dat de toegezegde in-
vestering van acht miljard door de EU veel 
te weinig is om het plan goed uit te voeren. 
De internationale arbeidsorganisatie van 
de Verenigde Naties (ILO) schat dat een af-
fectief jeugdgarantieplan ongeveer 21 mil-
jard euro per jaar kost. Als je bedenkt dat de 
jeugdwerkloosheid de Europese economie 
elk jaar 153 miljard kost, lijkt dat de inves-
tering wel waard. 8 miljard euro klinkt dan 
opeens als een fooi en niet als een serieuze 
bijdrage in de bestrijding van jeugdwerk-
loosheid. Het bedrag is overigens alleen be-
schikbaar voor landen met een jeugdwerk-
loosheidpercentage boven de 25%. Neder-
land kan er dus geen aanspraak op maken. 
Ons land is desondanks gebaat bij een se-
rieus garantieplan. De Nederlandse eco-
nomie is immers in grote mate afhankelijk 
van de economische ontwikkeling elders in 
Europa. Als exportland heeft Nederland er 
groot belang bij dat de jeugdwerkloosheid 
in heel Europa afneemt en de consumptie 
stijgt. Hoewel dus ook het Noorden pro-
fiteert van een goede economie, zijn het 
vooral de Zuidelijk landen die de kosten van 

de jeugdwerkloosheid dragen. 
 Behalve al dit soort plannen is de be-
langrijkste oplossing voor de jeugdwerk-
loosheid te vinden in het creëren van nieu-
we banen. Marije Cornellissen: “Er moe-
ten echt nieuwe banen bij. En dus moet de 
economie groeien. Dat betekent dat er een 
einde moet komen aan de bezuinigingspo-
litiek die in Europa wordt gevoerd. Op de 
langere termijn moeten er meer ombuigin-
gen plaatsvinden”. 
 Robbert Coenmans stelt voor een nieu-
we vorm van arbeidstijdverkorting – dé op-
lossing voor werkloosheid voor de crisis 
in de jaren zeventig – in te voeren. Hij wil 
een generatiepact: een oudere werknemer 
treedt eerder uit of gaat minder werken. 
De vrijgekomen uren worden ingevuld door 
een jonge werknemer, die langzaam steeds 
meer uren overneemt en in de overgangspe-
riode kennis en ervaring opdoet bij de ou-
dere werknemer. 
 Ton Wilthagen benadrukt nog eens dat 
de huidige crisis in feite een overgang naar 
een andere manier van werken is. Juist nu 
zijn er kansen om dingen voor de toekomst 
goed te regelen. Wat hem betreft bete-
kent dat een verbod op jeugdwerkloos-
heid. “Dit betekent feitelijk een overstap 
van een werkloosheidsverzekering naar een 
werkverzekering: laat mensen al werkend 
wachten op nieuw werk of zorg dat ze zinvol 
doorstuderen.” 
 =

Hellingproef, het jong  wetenschappelijk 
bureau van GroenLinks, start dit  
najaar een projectgroep 
rond jeugdwerk loosheid. 
Ben je student of starter op de 
 arbeidsmarkt en wil je meedenken? 
Stuur een mail naar 
Hellingproef@groenlinks.nl. 
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werken & leren
De jeugdwerkloosheid (15-25 jaar) heeft 
overal in Europa grote hoogten bereikt. Met 
15.5% steekt Nederland nog positief af tegen 
56% in Spanje en 38% in Italië. Maar het 
kan nog veel beter. Duitsland, Oostenrijk en 
Zwitserland hebben met minder dan 8% de 
laagste cijfers. Zij vestigen daarmee de aan-
dacht op hun systeem van duaal beroepson-
derwijs. Dit systeem, waarin leren en werken 
hand in hand gaan, is verantwoordelijk voor 
de goede match tussen onderwijs en arbeids-
markt in die landen. Hoe werkt dit nu bijvoor-
beeld in Duitsland?

Gildes
Duitse werkgevers investeren veel in het 
opleiden en scholen van hun personeel. De 
bedrijven zien het vinden en binden van de 
juiste mensen als de belangrijkste sleutel tot 
innovatief en concurrerend werken. Hun inter-
ne opleidingen vinden plaats in het kader van 
het duale systeem van beroepsopleidingen. 
Er zijn ongeveer 350 leerberoepen die door 
bedrijven intern worden geschoold. Ter ver-
gelijking: het Nederlandse MBO kent bijna 
700 verschillende opleidingen. Interessant 
is dat de daling van het aantal deelnemers 
aan de technische beroepen minder groot is 
dan in Nederland het geval is. De opleidingen 
voor technische en industriële beroepen zijn 
in ‘industrieland’ Duitsland geliefder dan in 
Nederland. De status van technische en indu-
striële beroepen in Duitsland is relatief hoog. 
Dit kunnen we als een cultureel verschijnsel 
beschouwen dat zijn oorsprong vindt in het 
Duitse duale leertraject, in het doorwrochte 
systeem van beroepsvoorlichting en last but 
not least in de maatschappelijke waardering 
voor technici op alle niveaus van het bedrijfs-
leven, van handwerker tot ingenieur. Het mid-
deleeuwse Duitse gildesysteem echoot hier 
wellicht nog na. Het meest herkenbaar is dit 
gildesysteem bij de ambachtelijke beroepen. 
Met het slagen voor het gezellenexamen 
(Gesellenprüfung) eindigt de opleiding van 
de leerling of ‘gezel‘ en treedt hij toe tot de 
beroepsgroep van het betreffende ambacht 
(Handwerk).

Het geheim van het duale beroepsonderwijs 
zit vooral in de specifieke uitwerking van het 
Rijnlandmodel in het onderwijssysteem. De 
Duitse sociale partners hebben een systeem 
van opleidingsberoepen ontwikkeld binnen 
een streng kader van opleidings- en erken-
ningseisen. Dit systeem wordt nauwgezet 
bijgehouden en verder ontwikkeld. De over-
heid ziet het als haar taak om deze profes-
sionele monopolies op beroepsopleidingen 
en –certificaten te garanderen. De overheid 
en de werkgeversorganisaties sluiten daartoe 
jaarlijks een Ausbildungspakt met afspraken 
over de aantallen scholieren die door bedrij-
ven in een duaal traject worden aangenomen. 
De laatste jaren is het gebruikelijk dat de 
overheid financiële ondersteuning biedt om 
extra opleidingsplaatsen te scheppen. Voor 
‘achterblijvers’ op de arbeidsmarkt (wel een 
Lehre, maar toch geen baan, of pas op latere 
leeftijd gekwalificeerd voor de Lehre) wordt 
met ondersteuning van de Arbeitsämter 
gesubsidieerde plaatsing in nieuwe leertra-
jecten georganiseerd. Steeds gaat het erom 
schoolverlaters te kwalificeren in duale oplei-
dingstrajecten, zodat ze door de bedrijven 
kunnen worden ‘overgenomen’.
 De Auszubildende (Azubi) komt in dienst 
van het bedrijf (drie of vier dagen wekelijks) 
en krijgt betaald volgens de tarieven van 
de bedrijfstakcao. Daarnaast bezoekt hij de 
school een of twee dagen wekelijks. Het leer-
plan bestaat uit een beroepsspecifiek en een 
algemeen deel. Elke beroepsopleiding kent 
voor alle deelstaten van Duitsland een eigen 
opleidingsreglement per beroep. Het toe-
zicht op de opleiding door bedrijf en school 
wordt per deelstaat door de inspectie, de 
Schulaufsichtsbehörde uitgeoefend, aan de 
hand van het Rahmenlehrplan. Die worden 
weliswaar door de ministers van onderwijs 
van de deelstaten gezamenlijk vastgelegd, 
maar in de federatieve staat Duitsland heb-
ben de deelstaten de mogelijkheid om die 
raamwerken op de eigen omstandigheden 
aan te passen. 
 Het Rijnlandmodel blijkt ook uit de hand-
having van de exameneisen. De examens 
worden per beroepsopleiding georganiseerd 
door daarvoor verantwoordelijke tripartiete 
organen, namelijk de Handwerkskammer 
voor de ambachtelijke beroepen en de 
Industrie- und Handelskammer (de Kamer 
van Koophandel) voor de andere beroepen. In 
die Kammer zijn organisaties van werkgevers, 
werknemers en de overheden vertegenwoor-
digd. Het is de Kammer die de examencom-
missies samenstellen en vertegenwoordigers 
van de scholen en van bedrijven erin ‘beroe-
pen’.Er is een tussenexamen en een soort 
centraal schriftelijk, waarvoor de Azubi door 

het bedrijf moet worden aangemeld. Het 
systeem van examens komt met het school-
eigen examen en een Duitslandbreed cen-
traal examen overeen met het Nederlandse 
systeem op de middelbare scholen. Elke 
Azubi in een bepaald beroep heeft dus overal 
in Duitsland hetzelfde tussenexamen en 
centraal schriftelijk af te leggen. De opgaven 
voor die examens worden door de Kammer 
in centrale, Duitslandbrede organen voorbe-
reid, waarbij de examencommissies bestaan 
uit vertegenwoordigers van de werkgevers, 
werknemers en leraren van de scholen. 
 De verklaring voor dit alles ligt in het 
‘Duitse’ model (voor een overzicht zie 
Streeck, 2010). Belangrijkste kenmerken zijn 
intense tripartiete overlegstructuren, gecom-
bineerd met een relatief hoog loonniveau, 
weinig loonspreiding, veel investeringen van 
bedrijven in de scholing van werknemers, 
een hoge baanzekerheid, alsmede een zware 
rol van vakbonden en ondernemingsraden in 
bedrijven. 
 Het duale beroepsonderwijs in de 
Duitstalige landen bestaat kortom uit een 
eendrachtige samenwerking tussen onder-
nemersclubs, overheden en onderwijsinstel-
lingen die steeds onder regie van de lokale 
overheden op regionaal niveau voor een goed 
georganiseerd onderwijs- en scholingssy-
steem zorgt.

Duitse Jobwunder
Een deel van het geheim van het Duitse 
Jobwunder zit in de manier waarop bedrijven 
hun (potentiële) werknemers behandelen. Ze 
weten hun vakmensen te vinden en te binden. 
Belangrijkste instrument is het systeem van 
opleiding en permanente scholing. Men heeft 
onderkend dat opleiding van goede vakmen-
sen cruciaal is voor succesvolle economische 
ontwikkeling van een land. De volgende vijf 
componenten van het Duitse onderwijssy-
steem maken dit tot een succes:
 Ten eerste kiest de meerderheid van de 
Duitse jongeren in het MBO voor een duaal 
leertraject. De in Nederland vaak gehoorde 
klacht van stagiaires dat ze als goedkope 
arbeidskrachten worden gezien, past niet bij 
de Duitse verhoudingen. De Duitse leerlin-
gen zijn gedurende hun opleiding in dienst 
van het bedrijf en hebben recht op een wet-
telijk vastgelegde opleidingsvergoeding. 
Bovendien dienen de bedrijven zich te hou-
den aan de Ausbilder-Eignungsverordung, die 
eisen stelt aan de kwaliteiten en kwalificaties 
van de praktijkbegeleiders in bedrijven.
Ten tweede hebben de jongeren na het vol-
gen van het duale traject goede perspectie-
ven op Übernahme. Bedrijven nemen liever 
mensen met een duale opleiding in dienst. 

De laatste tijd zijn er veel klachten 

over het gebrek aan stageplaatsen 

in het beroepsonderwijs. En wie zijn 

diploma op zak heeft, vindt vaak 

geen baan in zijn eigen vakgebied. 



werken & leren
Bedrijven zullen ook niet veel meer leerlingen 
een opleidingsplaats bieden dan dat ze op 
termijn denken te kunnen aanstellen.
 In de derde plaats zijn ook de opleidingen 
in de scholen praktisch en beroeps-georiën-
teerd. De vaderlandse klachten over scholie-
ren die de weg kwijtraken in systemen van 
projectonderwijs en met sporadisch contact 
met docenten zijn hier onbekend. 
 Ten vierde worden scholieren in Duitsland 
over hun beroepskeuze geïnformeerd op 
beroepsinformatiecentra door zogenaamde 
Berufsberater. Deze centra (BIZ) binnen de 
Arbeitsämter verzorgen ook de afstemming 
van vraag en aanbod naar opleidingsplaatsen 
en zijn behulpzaam bij het vinden van een 
leerwerkplek.
 En tenslotte: het is opvallend hoezeer 
Duitse bedrijven bezig zijn met de planning 
van de personeelsbehoefte voor de middel-
lange termijn. Immers, het gebrek aan vak-
krachten bedreigt de continuïteit van hun 
ondernemingen. Er wordt veel aandacht 
besteed aan het zoeken naar kandidaten en 
het aantrekkelijk maken van de opleiding en 
het beroep. Opvallend is de aandacht voor de 
balans tussen werken en leven bij de kleine 
en middelgrote bedrijven die in Duitsland ook 
in de provinciesteden en in dorpen zijn te vin-
den. Met name de aandacht van bedrijven en 
lokale overheden voor Familienfreundlichkeit 
van werken en wonen wordt als een belang-
rijke personeelsmarketingstrategie gezien. 
De vele hidden champions in de regio zouden 
anders nooit hun talenten kunnen vasthou-
den. 

Onder druk
Vooral door de organisatie van het leersy-
steem wordt de plaatsing van jonge mensen 
op de arbeidsmarkt efficiënter vorm gegeven. 
Zo blijft met name de interesse van Duitse 
scholieren voor de industrie intact en is die 
zelfs in de laatste tien jaar verdubbeld. De 
scholieren worden op een vanzelfsprekende 

wijze naar de arbeidsmarktrelevante beroe-
pen getrokken. Vraag en aanbod komen in 
het duale onderwijssysteem gemakkelijker 
bij elkaar. Middelbare scholieren worden 
door hun scholen, in samenwerking met 
ondernemersclubs voortdurend in contact 
gebracht met bedrijven. Het duale opleidings-
systeem staat wel onder druk. Bedrijven heb-
ben vaak moeite om leerlingen te vinden voor 
hun Ausbildungsberufe. Er zijn nog steeds 
voldoende jongeren op de markt, maar hun 
bereidheid om een beroep te leren in het 
duale systeem wordt minder. Over het alge-
meen lijkt het moeilijker om scholieren voor 
de vele beroepen te interesseren. Een moge-
lijke verklaring is dat het duale onderwijssy-
steem de aanwezigheid van eigenschappen 
veronderstelt die steeds minder vanzelfspre-
kend zijn. Ambitie, ijver, discipline en kennis 
en interesse voor algemene vakken en het 
vak zelf en vooral de wil om je op jonge leef-
tijd in een organisatie te laten inpassen zijn 
bij veel jongeren niet altijd meer aanwezig. 
Dit probleem speelt waarschijnlijk nog meer 
bij sommige groepen migrantenjongeren. 
Bedrijven klagen ook over het niveau van 
de scholieren. Ze organiseren steeds vaker 
‘schakelcursussen’ tussen school en oplei-
ding. 
 Bedrijven gaan tegen de achtergrond 
van de Fachkräftemangel steeds actiever en 
steeds vroeger werven onder scholieren. De 
IHK’s (Kamers van Koophandel) en onderne-
mersclubs coördineren dit. Initiatieven als 
Girls Day, MinT-dagen (Mädchen in Technik), 
Handwerkstage en de actieve zoekactie van 
bedrijven naar Azubi’s via krantenadverten-
ties en open dagen hebben als doel om scho-
lieren warm te maken voor een opleidings-
beroep. Met name de regionale pers schenkt 
in voorjaar en zomer veel aandacht aan de 
bedrijven en hun Ausbildungsberufe. 
 Duitse MBO-instellingen (Berufsschulen) 
kennen geen grote problemen met hun 
imago. Een effectieve plaatsing van scho-

lieren hangt hiermee samen. Hoe anders is 
dit in Nederland, zeker in het middelbare 
beroepsonderwijs (zie ROA factsheet 2013). 
Opvallend voor Nederland is hoeveel scholie-
ren na het MBO besluiten verder te studeren 
(gemiddeld meer dan veertig procent van de 
MBO’ers) of bij gebrek aan passend werk toch 
een ander beroep te kiezen. Slechts zes van 
de tien werkenden heeft een baan die zowel 
wat niveau als wat richting betreft aansluit bij 
de gevolgde opleiding. Nederlandse MBO’ers 
lopen zo de gerede kans om met hun diploma 
(‘startkwalificatie’) in de hand gedesoriën-
teerd op de arbeidsmarkt om zich heen te 
kijken en hun toevlucht te zoeken naar voort-
zetting van vakantiebaantjes of ander werk 
waarmee ze hun vak niet verder kunnen beoe-
fenen en leren. De kansen op een vaste en 
gekwalificeerde baan zijn enkele jaren daarna 
verkeken.
 Laten we daarom in Nederland een begin 
maken met het ontwikkelen van een systeem 
van duaal beroepsonderwijs voor schoolver-
laters. Dat kan overigens zowel in het MBO 
als in het HBO zijn. Bijvoorbeeld Stenden 
Hogeschool biedt in samenwerking met enke-
le bedrijven al duaal onderwijs op het gebied 
van retail management, hospitality en logis-
tiek aan voor werknemers in die sectoren. Nu 
is het tijd dat onderwijsinstellingen, organi-
saties van werkgevers en werknemers samen 
de handschoen oppakken en een begin 
maken met enkele sectorbrede opleidingsbe-
roepen voor middelbare scholieren.
 =
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Het MEMA (Metall- und Maschinenbau-
netzwerk) opereert vanuit het Emsland 
in Noordwest-Duitsland. Dit bedrijven-
netwerk behartigt de belangen van de 
meer dan 1000 aangesloten bedrijven 
door gemeenschappelijke initiatieven op 
gebied van opleiding, scholing en uitwisse-
ling van kennis en ervaringen. Het zoeken 
naar geschikte vakmensen is zijn centrale 
thema. Begin 2013 werd een werkgroep 
Ausbildungsberuf Verfahrensmechaniker für 
Beschichtungstechnik  opgericht. Dit beroep 
is in het Berufs ausbildungsgesetz veran-
kerd met eigen opleidingsprofiel, – plan en 
examencommissie. Metaalbedrijven hebben 

behoefte aan Beschichtungsmechaniker. 
De scholieren hebben het beroep nog niet 
in voldoende mate ontdekt. De opleiding, in 
samenwerking met de Berufsschule Lingen, 
dreigde gestopt te worden. Op initiatief van 
een groep van dertig ondernemers organi-
seert de werkgroep nu projecten om scholie-
ren bekend te maken met het beroep en om 
ze enthousiast te maken. Door het MEMA-
initiatief kan in het schooljaar 2013/2014 
weer een groep van zo’n acht Azubi’s star-
ten. Met dergelijke initiatieven wordt de 
productie van de bedrijven op termijn veilig-
gesteld. 





het dagelijks bestaan
Het Dagelijks Bestaan is een 
kleinschalige leer- en ervaringsplek 
in Zutphen. Het is bedoeld voor 
mensen, jong en oud, die op een 
belangrijk kruispunt in hun leven 
staan en zijn vastgelopen in het 
onderwijs, werk of privéleven. 
Bij Het Dagelijks Bestaan maken zij 
pas op de plaats om uit te zoeken 
wat ze nu echt willen in hun leven, 
waar hun kracht ligt en welke baan 
of opleiding bij hen past. Het 
Dagelijks Bestaan is ook voor de vele 
vrijwilligers een belangrijke plek.

Er zijn drie projecten: het Fundament 
biedt een ‘verrijkingsjaar’ voor 
circa veertien deelnemers vanaf 
zestien jaar. Gedurende vijf 
dagen per week volgen ze een 
programma dat gericht is op het 
ontdekken van de eigen talenten 
en de rol die ze in de samenleving 
kunnen spelen. Geleidelijk nemen 
de deelnemers zelf steeds meer 
initiatief en verantwoordelijkheid. 
Leren, werken en individuele 
coaching gaan daarbij hand in 
hand.  De Sprong is een project dat 
deel uitmaakt van het driejarige 
programma ‘Kansen voor Jongeren’ 
van het Oranjefonds dat in actie 
komt tegen schooluitval. Jongeren 
van 17 tot 24 jaar volgen zes weken 
lang een intensief persoonlijk 
ontwikkelingsprogramma, zodat 
ze de draad van hun leven weer te 
pakken krijgen. 

Tenslotte wordt er een duurzame 
minisamenleving ontwikkeld waar 
begeleid gewoond en werkend 
geleerd wordt. Vanuit deze veilige 
setting wordt men uitgedaagd 
vervolgstappen in de samenleving te 
zetten.
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Wat is het antwoord van Groen-
Links op de crises in Europa? Bram van 
Ojik vindt dat dit antwoord begint met 
een goed onderzoek naar wat er speelt 
en in welke situaties mensen zich bevin-
den. Daarom discussieerde hij deze zomer 
niet alleen met partijgenoten en deskun-
digen over de oorzaken van de crisis en 
de mogelijke oplossingen, maar trok hij 
ook langs werkplekken en lokale initia-
tieven. Zo bezocht hij PostNL in Amster-
dam-West, waar voornamelijk Turkse en 
Marokkaanse vrouwen ’s nachts post sor-
teren. In Boxtel, een van de locaties die 
genoemd worden als plaats waar naar 
schaliegas geboord zou kunnen worden, 
sprak hij met politici en bewoners. In Rot-
terdam ging hij naar een broodfondsgroep, 
een alternatieve bibliotheek, een stads-
deeltuin met restaurant en een kinder-
kledingbank voor mensen met lage inko-
mens. En dat is maar een greep uit het 
programma. 
 Bieden dit soort kleinschalige initiatie-
ven een uitweg uit de crisis? “Het is in elk 
geval een begin”, vindt van Ojik. “Maar 
natuurlijk hoort daar ook een analyse van 
de politieke en economische situatie bij. 
De huidige regering heeft een nogal sta-
tische benadering, die ons niet verder 
brengt. Het gaat alleen maar om bezuini-
gen en schuld terugdringen, zonder enige 
visie.” 

Deze benadering zie je door heel Europa en 
wordt ook door de Europese Bank, de Euro
pese Commissie en het IMF (de troïka) overal 
opgelegd. De kritiek op dit beleid is dat het 
de ongelijkheid en de armoede verhoogt en 
ook op de lange termijn geen oplossing biedt, 
omdat de staatschulden alleen maar toene

men als gevolg van de dalende koopkracht en 
de overdracht van publiek geld naar de privé
sector. Bent u het eens met die kritiek? 
 “Ja. We moeten breken met de politiek 
van vermarkting, privatisering en deregu-
lering. Het is een verkeerde gedachte dat 
Europa door verlaging van de lonen en de 
sociale zekerheid met Azië kan concur-
reren. Dan kom je terecht in een race to 
the bottom die je niet eens kan winnen, 
zelfs niet als je accepteert dat een hele 
groep mensen onder het sociale minimum 
terecht komt.
 De kracht van Europa ligt in het feit dat 
we hier investeren in scholing en ontwik-
keling van mensen. Behalve moreel ver-
werpelijk, is de huidige bezuinigingspolitiek 
ook economisch kortzichtig. Met alleen 
economische en financiële maatregelen 
komen we er niet. Er is een fundamentele 
discussie nodig over de betekenis van het 
publieke domein in onze samenleving. De 
laatste jaren is die almaar kleiner gewor-
den. De balans tussen privaat en publiek is 
naar één kant doorgeschoten.”

Wat betekent dit voor de verzorgingsstaat? 
Twee jaar geleden zei de voorzitter van de 
Europese Bank dat het sociale Europa dood is.
 “We moeten in Europa vasthouden aan 
de verworvenheid van een brede verzor-
gingsstaat, die staat voor toegankelijk en 
kwalitatief hoogwaardig onderwijs voor 
burgers in alle fasen van hun leven, voor 
de eerlijke verdeling van werk en voor 
een ruimhartige sociale zekerheid voor 
wie niet werken kan of voor wie er geen 
werk is. Daarbij moet wel rekening wor-
den gehouden met belangrijke maatschap-
pelijke veranderingen op de arbeidsmarkt. 
We werken niet meer zoals vroeger. Op 
dit moment werkt al ruim dertig pro-
cent van alle werknemers in een flexibele 
arbeidsrelatie. Voor een derde van de wer-
kenden is de toegang tot de sociale zeker-
heid in meerdere of mindere mate geblok-
keerd. Dat is vooral problematisch voor 
groepen die langdurig van flexwerk afhan-
kelijk zijn. Daar neemt de bestaansonze-
kerheid toe en ontbreekt perspectief. Dat 
moeten we veranderen. De verzorgings-
staat moet anders, maar niet minder.”

Moeten we daarbij vasthouden aan de georga
niseerde solidariteit van de collectieve arran
gementen of een andere weg inslaan? 
 “Het gaat om een balans tussen indivi-
duele en collectieve regelingen. Wat mij 
betreft moeten we bijvoorbeeld werk-
loosheidsverzekeringen niet langer aan 

een vaste relatie met een werkgever kop-
pelen, maar individualiseren. Dan behoud 
je je verzekering ook als je van werkgever 
verandert en is hij ook beschikbaar voor 
mensen die nu buiten collectieve afspraken 
en cao’s vallen, zoals zzp’ers en flexwer-
kers. Maar die regelingen moeten wel voor 
iedereen beschikbaar zijn. De collectieve 
bodem moet blijven.”

Sinds het omstreden stuk Vrijheid Eerlijk 
Delen uit 2005 debatteert GroenLinks over 
de vraag welke maatregelen nodig zijn om 
de balans tussen vrijheid en zekerheid op de 
arbeidsmarkt te regelen. Destijds vielen velen 
over voorgestelde maatregelen als de verkor
ting van de ww en de versoepeling van het 
ontslagrecht. Slaat GroenLinks nu een andere 
weg in? 
 “Dat lijkt me niet aan de orde. Acht-
tien van de twintig voorstellen uit dat 
stuk waren overigens voor iedereen zon-
der meer acceptabel. Zo omstreden was 
het dus niet. Bovendien was de econo-
mische en maatschappelijke situatie des-
tijds een heel andere dan nu. Die tijd komt 
ook niet meer terug. Het lijkt me niet zin-
vol jezelf als politieke partij te definiëren 
ten opzichte van het verleden. Het is niet 
interessant om de vorige oorlog te win-
nen, het is interessant om een progressief 
links antwoord te formuleren op de hui-
dige praktijk. Daarom ben ik ook overal op 
bezoek gegaan. Op dit moment lijken me 
versoepeling van het ontslagrecht en ver-
korting van de ww niet de goede reactie 
op de huidige situatie. Het probleem is, dat 
links wel kan constateren dat het huidige 
model failliet is, maar dat er daarmee nog 
geen alternatief voorhanden is.”

Toch zijn veel kiezers in verwarring over de 
politieke positie van de partij. Bevindt die zich 
nog links van de PvdA?
 “De PvdA is niet de maatstaf, noch 
enige andere partij. Laten we nu eerst eens 
definiëren wat wijzelf onder links en onder 
groen verstaan. Wat mij betreft gaat ‘links’ 
over eerlijk delen, ook met mensen elders 
op de wereld en met toekomstige genera-
ties. Dat moet natuurlijk concreter wor-
den ingevuld en daar valt ook in het essay 
dat ik binnenkort presenteer, meer over 
te lezen. Volgend jaar bestaat GroenLinks 
25 jaar. Dat lijkt me een goede gelegenheid 
om onze geschiedenis eens kritisch onder 
de loep te nemen. Want het is natuurlijk 
wel waar dat wij een groot deel van de kie-
zers niet bereiken, vooral degene die zich 
aan de onderkant van de arbeidsmarkt 

“Herover het publieke domein”
interview met bram van ojik   —  door Erica Meijers

De geloofwaardigheid van  politieke 
partijen hangt voor een groot deel 
af van hun antwoord op vragen rond 
sociale zekerheid en werk. Binnen 
GroenLinks wordt daar op dit 
moment volop over gediscussieerd. 
De fractie voorzitter van GroenLinks 
in de Tweede Kamer, Bram van 
Ojik, trok deze zomer door het 
land. Tegelijkertijd met deze Helling 
presenteert hij een essay over sociale 
zekerheid.
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bevinden. Het bestaan van de SP is zowel 
een gevolg daarvan als ook een oorzaak. 
De achterban van de SP dringt die partij 
meer de collectivistische kant op, terwijl 
wij, met een hoger opgeleide achterban, 
wat meer naar de kansen voor het individu 
kijken. Maar dat betekent niet dat we daar-
door meer aan de kant van D66 staan. Ik 
vind echt dat we onze positie niet moeten 
bepalen aan de hand van andere partijen. 
Wij hebben ons eigen verhaal.”

Zowel aan de onderkant van de arbeidsmarkt 
als onder hoogopgeleiden zijn er steeds meer 
mensen die zich in een precaire situatie bevin
den. Hun bestaan is structureel onzeker. In 
Portugal heb je al een beweging die zichzelf 
Los Precarios noemt. Zou de term precariteit 
deze verschillende groepen kunnen verenigen 
in een nieuwe politieke beweging? 
 “Wat ik de laatste weken heb vastge-
steld tijdens mijn bezoek aan al die ver-
schillende groepen, is dat de precari-
teit veel breder is dan alleen materiele 
bestaansonzekerheid. Mensen organise-
ren zich niet alleen omdat dat financieel 
nodig is, maar ook omdat ze beter voedsel 
willen, groene energie en omdat ze zich-
zelf willen ontwikkelen. Het is niet per se 
een politieke beweging, maar men is ook 
niet afkerig van politiek. Waar ik kwam, 
was men vooral enthousiast dat er eens 
een politicus op bezoek kwam. De meeste 
groepen hebben ook duidelijke politieke 
eisen als het gaat om hun eigen terrein. 
Ze zijn vaak actief geworden omdat ze 
zich door de politiek juist in de steek gela-
ten voelen. De overheid laat het erbij zit-
ten, en daarom beginnen ze zelf maar met 
bijvoorbeeld het produceren van duur-
zame energie. Er is een grote diversiteit 
aan groepen, maar die komen elkaar ook 
wel tegen. Bijvoorbeeld in een brood-
fonds, waar mensen zich in een beperkte 
groep verzekeren tegen ziekte en arbeids-
ongeschiktheid. Daar vind je zowel men-
sen voor wie dat echt financiële noodzaak 
is, als mensen die uit idealisme meedoen. 
Over de hele linie heb je het meestal wel 
over goed opgeleide mensen, in die zin is 
er geen sprake van een brede volksbewe-
ging. Maar die bovenlaag is wel groot en 
bovendien zeer divers. Politici zouden zich 
door deze mensen moeten laten inspire-
ren om nieuwe ideeën op te doen. Ik doe 
dat in elk geval wel.”

Dit soort initiatieven passen natuurlijk goed 
bij een partij als GroenLinks, die een libertair
anarchistische inslag heeft. De echte onder

kant van de arbeidsmarkt, die ongeschoold 
is, tref je hier minder aan. Een voorstel dat 
zowel bij de arme kant als bij de welgestel
den die geïnteresseerd zijn in een kwalitatief 
beter bestaan voor iedereen, in goede aarde 
zou kunnen vallen, staat elders in deze Hel
ling. Het gaat om de invoering van een soci
aal maximum, als tegenhanger van het sociaal 
minimum. Omdat meer geld op een bepaald 
niveau niet meer gelukkiger maakt, zou het 
moreel onverantwoord zijn om dit geld te ont
trekken aan de gemeenschap, die er het wel
zijn van velen wel mee kan verhogen. Wat 
denkt u daarvan? 
 “Wat mij betreft moet je daar zeker 
over kunnen praten. Ik heb veel sympathie 
voor zulke voorstellen. In de jaren zeventig 
en tachtig werd er bij links heftig gedebat-
teerd over de vraag over een inkomens-
ongelijkheid van 1 op 4 of juist van 1 op 
5 acceptabel was. De verschillen zijn nu 
vele malen groter, maar het debat is weg. 
Ik betreur het dat links niet meer over het 
verband tussen de top en de onderkant 

van de samenleving discussieert. Ook de 
verbinding van het morele en het materiele 
argument spreekt me aan. Wat me stoort, 
is dat veel politici tegenwoordig vinden dat 
ze hierover geen standpunt hoeven inne-
men, omdat het gaat over topsalarissen in 
het particuliere domein. Door de privati-
sering is het publieke domein steeds klei-
ner geworden en politici – die daar overi-
gens zelf mede verantwoordelijk voor zijn 
– houden zich vervolgens alleen in die klei-
nere publieke wereld op. Daarmee zijn we 
weer terug bij het begin van ons gesprek: 
de noodzaak om het publieke en het pri-
vate beter in evenwicht te brengen. De 
politiek moet zich zeker niet beperken tot 
het publieke domein, maar een visie ont-
wikkelen voor de samenleving als geheel. 
En dat trek ik mezelf ook aan.” 
 =

“Herover het publieke domein”
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 Jasper Blom  econoom en directeur van Bureau de Helling

Een duurzame welvaartsstaat

Het debat over het Europese sociale 
model staat op scherp. Onder het mom van 
financiële soliditeit, het belang van afspraken 
onder het Stabiliteits- en GroeiPact, en het 
‘vertrouwen van de financiële markten’ wordt 
de voortdurende financieel-economische 
crisis gebruikt om een beleid van budget-
taire versobering (austerity) door te zetten. 
Zeker in de landen in de Europese periferie 
die onder toezicht van de zogenaamde troïka 
(ECB, Europese Commissie, en IMF) staan, is 
daarmee aanmerkelijke druk ontstaan op 
voorzieningen voor de oudedag, werkloos-
heid, en zorg. En dat terwijl de werkloosheid 
tot historische proporties is opgelopen. 

Versobering
Deze acute druk op de welvaartsstaat komt 
bovenop een al langer lopend debat over de 
mate waarin het relatief hoge niveau van 
sociale voorzieningen in de continentaal 
Europese landen houdbaar is in een mondiaal 
geïntegreerde economie. Internationale con-
currentie en mobiliteit van kapitaal zou het 
heffen van belastingen op arbeid en kapitaal 
belemmeren, en daarmee de sociale voor-
zieningen die gefinancierd worden door die 
belastingen onder druk zetten. Als gevolg van 
deze logica achter de ‘externe druk’ wordt de 
discussie over hervorming van de welvaarts-
staat geframed als een vraagstuk van ver-
sobering. Naast deze ‘externe druk’ is er ook 
een discussie gaande over interne factoren: 
zijn de traditionele arrangementen van de 
welvaartsstaat verenigbaar met structurele 
veranderingen in de samenleving en arbeids-
markt. Daarbij valt te denken aan vergrijzing, 
toenemende participatie van vrouwen op de 
arbeidsmarkt, en het stijgende gebruik van 
flexibele arbeidscontracten en zelfstandigen-
zonder-personeel (zzp’ers). Ook deze discus-
sie wordt soms geframed als een kwestie 
van betaalbaarheid: ‘we kunnen de AOW-
uitkeringen voor die groeiende groep ouderen 
niet betalen.’ In deze discussie zou het echter 
over veel meer moeten gaan, over de visie 
van politieke partijen op de samenleving. Op 

welke uitgangspunten baseren politici hun 
hervormingsvoorstellen. Wat is hun visie op 
de rol van het gezin, op gender-gelijkheid, 
etc. In deze bijdrage zullen de contouren 
geschetst worden van een welvaartsstaat 
gebaseerd op groene uitgangspunten, wat ik 
de Duurzame WelvaartsStaat (DWS) zou wil-
len dopen.
 Een zinvolle discussie over een DWS kan 
echter pas gevoerd worden als duidelijk is 
welke externe druk wordt uitgeoefend op de 
welvaartsstaat. Ik zal daarom allereerst de 
vraag beantwoorden of versobering onver-
mijdelijk is in een mondiaal geïntegreerde 
economie. Om alvast een tipje van de sluier 
op te lichten: het antwoord is een volmondig 
‘nee.’ Mondiale economische integratie hoeft 
niet tot versobering te leiden, net zoals een 
uitgebreide welvaartsstaat geen negatieve 
groei- en werkgelegenheidseffecten hoeft te 
hebben. Vervolgens ga ik in op de discussie 
over de aansluiting van de huidige sociale 
voorzieningen op een veranderende samenle-
ving en arbeidsmarkt, en welke uitgangspun-
ten aan hervorming ten grondslag zouden 
moeten. Daarbij bouw ik voort op de discussie 
die de afgelopen zomer binnen GroenLinks 
gevoerd is. Tenslotte doe ik een oproep aan 
Bram van Ojik om een concrete agenda voor 
een DWS uit te zetten, gebaseerd op de groe-
ne uitgangspunten ‘ruimte voor individuele 
diversiteit’ en ‘ontspannen samenleven.’

Dwangbuis 
De economische logica achter de externe druk 
is redelijk eenvoudig uit te leggen, en op het 
eerste gezicht overtuigend. Sociale voorzie-
ningen worden gefinanciëerd uit belasting-
inkomsten, en dus leidt een uitgebreide wel-
vaartsstaat tot relatief hoge belastingen. In 
een wereld met vrij handelsverkeer en grote 
kapitaalmobiliteit, wordt het dan aantrekke-
lijk om goedkopere producten uit landen met 
een lagere belastingdruk op productiefacto-
ren te importeren en productie te verplaat-
sen naar die landen. Daarmee ontstaat een 
onhoudbare situatie voor de welvaartsstaat: 
of het voorzieningenniveau moet omlaag 
vanwege tekortschietende belastinginkom-
sten; of het land moet zich terugtrekken uit 
de mondiale economie. De journalist Thomas 
Friedman heeft dit wel de gouden dwangbuis 
van globalisering genoemd: willen we de 
vruchten plukken van mondiale economische 
integratie, dan zullen de beleidsopties voor de 
overheid sterk verminderd worden. De werke-
lijkheid ligt echter genuanceerder, zoals pro-
fessor Brian Burgoon in zijn inaugurele rede 
aan de Universiteit van Amsterdam eerder dit 
jaar gedetailleerd uiteen zette. 

 Allereerst kan opgemerkt worden dat de 
publieke uitgaven aan sociale voorzieningen 
in de geïndustrialiseerde landen sinds de 
jaren tachtig – een periode van verregaande 
mondiale economische integratie – redelijk 
stabiel zijn. Voor de OESO landen lagen soci-
ale uitgaven in 1980 op 15,5 procent van het 
bruto binnenlands product en in 2005 op 
19,7%. Hieraan liggen diverse oorzaken ten 
grondslag, maar er lijkt in ieder geval geen 
uitgebreide versobering van de welvaarts-
staat plaats te vinden. Als we specifieker 
kijken naar het verband tussen openheid 
voor handel en sociale uitgaven kunnen we 
zelfs een positieve correlatie vinden (Burgoon 
2013). De reden hiervoor moet gezocht wor-
den in de politiek, die functioneert als inter-
mediaire variabele. Het is een politieke keuze 
om te versoberen of burgers juist voortdu-
rende bescherming te bieden in een mondiale 
economie.
 Hieraan gerelateerd is de vraag of deze 
keuze niet voorbestemd is vanwege de nega-
tieve economische gevolgen. Met andere 
woorden: leidt een hoog niveau van sociale 
voorzieningen niet tot lagere economische 
groei en hogere werkloosheid? Ook hier 
geven de feiten geen eenduidig antwoord. 
Verschillende sociaaleconomische modellen 
kunnen tot vergelijkbare economische uit-
komsten leiden. Hall & Soskice (2001: tabel 1.1) 
bekeken de periode 1985 – 1997 en bereken-
den dat inkomen per hoofd van de bevolking 
en werkloosheid in de Angelsaksische landen 
(Liberale Markteconomieën in de typolo-
gie van Hall & Soskice) en de continentaal 
Europese landen plus Japan (Gecoördineerde 
Markteconomieën) dicht bij elkaar liggen. De 
uitgebreide welvaartsstaten van continentaal 
Europa kunnen dus uitstekend meekomen in 
de internationale economische concurrentie.
 Maar maakt de voortdurende crisis in 
de Europese Monetaire Unie versobering op 
dit moment dan niet alsnog noodzakelijk? 
Zijn de publieke financiën in de continentaal 
Europese landen, met name in de Europese 
periferie, niet uit de hand gelopen door roy-
ale sociale voorzieningen? Geenszins. Mark 
Blyth maakt in zijn recent verschenen boek 
Austerity: the history of a dangerous idea 
op magistrale wijze gehakt van dit idee. De 
werkelijke oorzaak van de crisis in Europa 
was de implosie van de financiële sector. 
De structurele uitgangspositie van de over-
heidsfinanciën in Ierland, Portugal, Spanje en 
Cyprus was niet problematisch, Griekenland 
is de treurige uitzondering. Pas toen de ban-
ken omvielen kwam de overheid in financiële 
problemen. Het idee dat de Europese crisis er 
een van overheidsschulden (en dus te hoge 

De welvaartstaat is niet langer be -

taalbaar, wordt alom betoogd. Niet in 

Nederland en niet in Europa als ge -

heel. Er moet gesneden worden in de 

sociale voorzieningen om de econo-

mie te redden. Maar het kan anders.
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Een duurzame welvaartsstaat
overheidsuitgaven) is, leidt enkel de aandacht 
af van de werkelijke oorzaak en heeft als cyni-
sche gevolg dat de kosten van het redden van 
de banken worden verhaald op de ontvangers 
van sociale zekerheid – juist nu sociale voor-
zieningen hard nodig zijn in de recessie. Beter 
had men de automatische stabilisatoren hun 
werk laten doen, desnoods gesteund vanuit 
de Europese Unie, en de kapitaalverschaffers 
van de banken harder aangepakt.

Verandering
De conclusie moet zijn dat de externe druk 
niet onvermijdelijk tot versobering van soci-
ale voorzieningen hoeft te leiden. Er zijn wel 
veranderingen in de samenleving die wel 
vragen om een hervorming van de Europese 
welvaartsstaten. Ik noem er hier drie: vergrij-
zing, veranderende man-vrouw verhouding 
(genderpatronen), en flexibilisering van 
arbeidscontracten (zie ook Hemerijck 2013). 
De vergrijzing is het gevolg van een toename 
van de levensduur en afname van het aantal 
kinderen. Ook zal de toename van het aantal 
ouderen leiden tot een verdere toename van 
de vraag naar zorg. De tweede maatschap-
pelijke verandering betreft de positieve (maar 
nog lang niet volledige) tendens richting 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Sinds 
de jaren zeventig is de arbeidsmarktpartici-
patie van vrouwen sterk toegenomen (van 
ongeveer dertig procent in 1970 tot ongeveer 
zeventig procent in 2010). Hiermee is een 
nieuw terrein voor zelfontplooiing veroverd, 
en dat is goed. Tegelijkertijd betekent dit 
dat de verdeling van zorgtaken in het gezin 
opnieuw onderhandeld moet worden. De 
laatste maatschappelijke verandering betreft 
flexibilisering op de arbeidsmarkt. Al sinds 
midden jaren tachtig daalt het niveau van 
ontslagbescherming in de continentaal 
Europese landen (Hemerijck 2013). CBS cijfers 
laten sinds de eeuwwisseling een forse groei 
van het aantal flexwerkers in Nederland zien, 
met name door het gebruik van tijdelijke 
contracten. (Terzijde: dit weerspreekt het 
idee dat mensen eerder op een contract voor 
onbepaalde tijd aangenomen zouden worden 
als het minder moeilijk zou zijn ze later te 
ontslaan). Als gevolg van flexibilisering wis-
selen mensen dus vaker van baan. 

Groene welvaart
Hervormingen van sociale voorzieningen als 
antwoord op deze maatschappelijke veran-
deringen, bieden ook de gelegenheid de wel-
vaartsstaat te baseren op groene uitgangs-
punten. De belangrijkste traditionele sociale 
voorzieningen zijn het resultaat van compro-
missen tussen de klassieke politieke families 

(sociaaldemocraten, christendemocraten en 
liberalen), gesloten voordat de groenen een 
politieke kracht werden. Het ligt daarom voor 
de hand de huidige welvaartsstaat kritisch te 
bekijken vanuit de groene politieke traditie. 
Hervormingen zouden moeten leiden tot 
een Duurzame Welvaartsstaat (DWS) die niet 
alleen sociale voorzieningen op peil houdt, 
maar ook rekening houdt met de duurzaam-
heid van economische ontwikkelingen.
 Vanuit de groene politieke traditie zijn 
twee belangrijke uitgangspunten te for-
muleren: ruimte voor individuele diversiteit 
en ontspannen samenleven. Het eerste uit-
gangspunt betekent in deze context ruimte 
bieden aan een diversiteit aan leefstijlen 
(bijvoorbeeld in een arbeidsrelatie, als vrijwil-
liger of als mantelzorger) en gezinsvormen. 
Hiertoe streven groenen traditioneel naar 
empowerment van het individu ten opzichte 
van werkgever, overheid en collectieve arran-
gementen. Het tweede uitgangspunt bena-
drukt dat het maximaliseren van inkomen 
en materiële consumptie niet zaligmakend 
is, en arbeid niet de enige manier is om bij te 
dragen aan de samenleving. De geïndustria-
liseerde landen zijn ver op de curve van afne-
mende meeropbrengsten van inkomen. Niet 
alleen vermindert de milieudruk van onze 
consumptie allicht als meer tijd besteedt 
wordt aan cultuur en ontspanning en het 
doorbrengen van tijd met vrienden en familie, 
we worden er misschien zelfs gelukkig van 
(suggereren Dunn & Norton 2013). Deze twee 
uitgangspunten voor een groene hervorming 
van de welvaartsstaat vullen elkaar aan en 
versterken elkaar. Ze kunnen de basis vormen 
van een coherent sociaal model: de Duurzame 
Welvaartstaat. Daarmee voldoen ze aan de 
kernvoorwaarde voor een succesvol sociaal 
model van Hall & Soskice: institutionele com-
plimentariteit.

Autonomie
Op het eerste gezicht lijken hervormingen 
gebaseerd op deze uitgangspunten goed 
verenigbaar met de daadwerkelijke veran-
deringen in de samenleving. Bij ontspannen 
samenleven hoort bijvoorbeeld het aansturen 
op een kortere werkweek (arbeidstijdverkor-
ting). Dat maakt het makkelijker om in gezin-
nen zorgtaken beter te verdelen en om man-
telzorg te leveren aan ouderen. Een kortere 
werkweek kan het ook makkelijker maken om 
langer door te werken om de vergrijzing op te 
vangen. Goede kinderopvang- en zorgvoorzie-
ningen bieden degenen die zorgtaken hebben 
of zorg nodig hebben om te participeren in 
de samenleving betere mogelijkheden om 
(vrijwilligers)werk te doen of onderwijs te 

volgen en zichzelf zo te ontplooien op andere 
terreinen dan als ouder of arbeider.
 Ruimte voor individuele diversiteit bete-
kent dat mensen meer autonomie krijgen wat 
betreft dienstverbanden op de arbeidsmarkt 
(van ‘traditioneel’ vast contract tot zzp’er). 
Uitkeringen worden niet enkel op arbeid 
gebaseerd: als mensen een andere invulling 
geven aan hun bijdrage aan de maatschappij 
(bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk) worden 
ze niet de arbeidsmarkt op gedwongen. Zo 
creëer je diversiteit. Door werknemers meer 
zeggenschap te geven over hun tijd met een 
wettelijk recht op flexwerken kan maatwerk 
geleverd worden. Empowerment ten opzichte 
van machtsblokken als de staat en het 
bedrijfsleven kan betekenen dat werknemers 
vaker zelf kunnen beschikken over sociale 
voorzieningen. Een verandering van baan zou 
niet meteen een overstap van het ene collec-
tieve arrangement naar het andere hoeven te 
betekenen, als de pensioenrekeningen gekop-
peld worden aan individuen in plaats van aan 
werkgevers. Dat maakt het makkelijker voor 
werknemers om te kiezen voor een andere 
baan.
 Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 
concrete hervormingen die passen binnen 
een DWS. Het zijn geen uitsluitend utopische 
groene antwoorden. Juist nu de jeugdwerk-
loosheid snel oploopt als gevolg van de crisis 
kan arbeidstijdverkorting de mogelijkheid 
bieden voor jongeren om werkervaring op 
te doen en zo een permanente kras op de 
arbeidsmarkt te voorkomen. Ik roep Bram van 
Ojik daarom op, wanneer hij zijn conclusies 
trekt uit het sociale zekerheidsdebat binnen 
GroenLinks, deze uitgangspunten in het ach-
terhoofd te houden en een concrete agenda 
voor hervormingen in de richting van een 
Duurzame Welvaartsstaat voor te stellen.
 =
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Arbeidsverhoudingen GroenLinks Droom en daad
De droom van een solidaire samen-
leving, waarin iedereen meedoet en men-
sen arbeid en zorg ontspannen kunnen 
combineren, vraagt om een politiek van de 
menselijke maat, die aansluit bij de werker-
varingen van mensen en de beleving van de 
arbeidsmarkt. Maar het vraagt ook om een 
concrete invulling op tal van terreinen. 

Gelijk loon voor gelijk werk
De aandacht voor de onderkant van de 
arbeidsmarkt is de laatste tijd toegenomen 
in GroenLinks. Fractievoorzitter Bram van 
Ojik bracht deze zomer werkbezoeken aan 
allochtone postsorteerders in Amsterdam 
en buitenlandse werkers in de Eemshaven. 
Die voorbeelden kunnen gemakkelijk wor-
den aangevuld met Hongaren in de zorg, 
Polen in de bouw en de vleesindustrie 
enzovoort. De positie van werknemers aan 
de onderkant is vaak precair. Ze worden 
nogal eens uitgebuit door ‘uitzendbureaus’ 
met nauwe banden met hun huisbaas. Ben 
je eén keer te kritisch als werknemer, of 
overweeg je lidmaatschap van een vak-
bond, dan kom je bij het uitzendbureau en 
de verhuurder op de lijst van de one way 
tickets en no return (want werkgevers wis-
selen onderling gegevens uit). Dit zet de 
onderlinge solidariteit van werknemers 
oneigenlijk onder druk.
 Minister Ascher heeft dit fenomeen 
onlangs in de Volkskrant aan de orde 
gesteld (17.8.2013), waarop GroenLinks 
Europarlementariër Marije Cornelissen 
liet weten dat Ascher de bal teveel bij de 
Europese politiek neerlegt. Hij kan zelf 
immers ingrijpen op de arbeidsmarkt. (de 
Volkskrant 20.8.2013) Ascher beantwoordt 
deze kritiek met het voorstel een soort 
pasje voor werknemers in te voeren. Maar 
Cornelisse stelt terecht dat het probleem 
niet in de registratie van werknemers zit, 
maar in de handhaving van al bestaande 
maatregelen. Je zou bijvoorbeeld moeten 
controleren of mensen niet meer uren per 
week maken dan is toegestaan voor het 
minimumloon dat ze betaalt krijgen (en 
soms ook niet betaalt krijgen). 
 Het FNV motto ‘gelijk loon voor gelijk 
werk’ is onder grote druk komen te staan 
als gevolg van de Europese dienstenricht-
lijn (Bolkestein), die bepaalt dat iedereen 
(bijv. uitzendbureaus en zzp’ers) zijn 
diensten in elk EU land mag aanbieden. 
De lokale werknemer en de dienstverlener 
van elders zijn daardoor elkaars concur-
renten geworden. Nederland voldoet hier-
door niet langer aan de verdragen van de 
ILO, de internationale arbeidsorganisatie 

van de Verenigde Naties, die ze zelf heeft 
ondertekend. We hebben hier te maken met 
een onwenselijk neveneffect van de vrije 
Europese markt, dat de in de samenleving 
geaccepteerde standaard ondermijnt.
 Grappig genoeg verdedigen werkgevers 
deze situatie met hetzelfde argument dat 
ze gebruiken voor de wanstaltige inkomens 
van topmanagers en voor hun bonussen: ‘Ik 
kan niet anders, ik word gedwongen door 
de markt, anders kan ik mijn bedrijf niet 
goed meer runnen en verlies ik mijn positie 
op de markt’.
 Maar is dat zo en is het wenselijk?
Als Philips, Hoekloos (nu: LINDE), DSM 
en andere ondernemingen zo hadden 
gedacht in de dertiger jaren, dan hadden ze 
destijds hun programma’s voor hun werk-
nemers niet kunnen opzetten (eigen soci-
ale-, huisvestings- en werkgelegenheids-
programma’s), en dan hadden vakbonden 
nooit zoveel veranderingen teweeg kunnen 
brengen. Juist in heel slechte tijden kwam 
het inzicht dat kinderarbeid niet geaccep-
teerd kon worden; juist in slechte tijden 
keken politiek, vakbonden en werkgevers 
in hun hart en vroegen ze zich af welk 
mensbeeld ze voorstonden. Natuurlijk, dat 
ging niet zonder strijd. Het vergroten van 
het bestedingspatroon van de arbeider 
werkte positief, want de afzetmarkt werd 
groter. Maar vandaag is de betrokkenheid 
van werkgevers en de invulling van goed 
werkgeverschap nauwelijks onderwerp van 
gesprek.

Werkgeverschap
De afstand tussen de betrokken partijen, 
de financiële investeerders en de arbeids-
uitvoerders (de werkvloer), is groter dan 
ooit. Door de digitale geldbeheersing is er 
sprake van een afstandelijk spel, waarvan 
de spelers de gevolgen niet hoeven te zien 
of te verdragen. Er zijn werkgevers die 
met droge ogen hun personeel vertellen 
dat ze hun loonontwikkeling op de nullijn 
moeten houden of in ieder geval laag, en 
die tegelijkertijd, nog los van wat het eigen 
management zichzelf wel gunt, het gesprek 
met hun financiers niet aandurven over 
de steeds hogere eisen wat betreft het 
winstpercentage. De beurs en de aandeel-
houders hebben een niet aflatende honger 
naar groei.
 De druk op ontslagbescherming door 
VNO/NCW vanuit een Angelsaksisch 
denken over vrije markten, leidt, aldus 
arbeidseconoom Ronald Dekker, nergens 
tot een flexibelere arbeidsmarkt, eerder 
tot werkende armen. In het Nederlandse 

Op de werkvloer wordt geworsteld 

met thema’s als ongelijkheid, goed 

werkgeverschap en de beperkte 

politieke ruimte voor arbeids-

marktbeleid. De linkse droom van 

het goede leven vraagt om duide-

lijke voorstellen voor praktische 

politiek.
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Droom en daad
bedrijfsleven is er geen werkgever die 
hierom vraagt. (zie recent advies over ver-
breding cao-draagvlak SER).
 De invulling van het werkgeverschap 
wordt dus voornamelijk bepaald door die-
genen die het bedrijfsleven financieren, 
maar dit zijn niet de gesprekspartners van 
de politiek, de werknemers en vakbonden, 
en zelfs niet van de leidinggevende in een 
bedrijf. 

Politieke speelruimte
Wat als economische groei niet meer 
reëel is? Wat als ook de economie en de 
bedrijfsvoering van multinationals en hun 
verdienmodel aan verandering toe is? Het 
‘vergroenen’ van de economie en het min-
der belasten van arbeid is een goede stap, 
maar durft GroenLinks ook na te denken 
over een ander economisch model om de 
droom van de ontspannen samenleving 
te creëren? Durft GroenLinks antwoord 
te geven op de vragen die daarbij horen, 
zoals: welke offers en veranderingen vergt 
dit en wie kan dit stimuleren? Wat wordt de 
positie van arbeid? Welke rol is er wegge-
legd voor de politiek? En wie zijn de nood-
zakelijke gesprekspartners?
 Natuurlijk, het begint met idealen, en 
de politiek moet haar inspirerende rol 
weer oppakken. Maar welke speelruimte 
is er nog voor de politiek? De macht van 
multinationals in de samenleving is onge-
evenaard. De ILO maakt zich zorgen over 
de wijze waarop financiële partijen digi-
taal geld onttrekken aan de samenleving, 
waardoor de slagkracht van overheden en 
daarmee de politiek steeds beperkter is 
geworden.
 Hoe geef je in die situatie vorm aan ide-
alen in en buiten de politiek? 
 Door de beperkte macht van de politiek 
zie je dat veel individuen en groepen zich 
van de politiek afkeren en naar alternatie-
ven zoeken. Maar de speelruimte daarvoor 
is beperkt, helemaal als je geen whizzkid 
bent of een loterij wint. Toch willen veel 
mensen dat de samenleving verandert, en 
dat is in de geschiedenis altijd een belang-
rijke kracht geweest.
 Mijn droom zou zijn dat ondernemen 
veel meer maatschappelijk ondernemen 
wordt, zodat ondernemen een meerwaarde 
heeft voor de samenleving. De politiek 
dient hiervoor de randvoorwaarden te creë-
ren. 
 Zwitserland maakte een mooie stap 
als het gaat om het limiteren van de 
topinkomens. Waarom stelt Nederland 
bijvoorbeeld geen vestigingseisen aan 

bedrijven? Ik weet er wel een paar: schoon 
produceren, lokale meerwaarde voor de 
bevolking en de arbeidsmarkt, maatschap-
pelijke meerwaarde. Wellicht zijn er meer 
te bedenken, en voor bedrijven die aan 
deze eisen voldoen mag er dan wat mij 
betreft wel een gunstig belastingtarief 
gelden. Goed gedrag mag worden beloond. 
In plaats van de vraag te stellen (zoals 
nu gebeurt) of een traditioneel bedrijf 
als Corus wel of niet in Nederland mag 
blijven en of postbusmaatschappijen 
geweerd moeten worden en meer belas-
ting moeten betalen, zou de vraag moeten 
zijn: hoe draagt een bedrijf iets bij aan de 
Nederlandse maatschappij en arbeids-
markt? 
 Nederland lijkt vast te zitten in een 
reactieve spiraal, in plaats van offensief 
op te treden. Ondanks initiatieven als een 
landelijk innovatie platform (wat heeft het 
gekost en opgeleverd?), het stimuleren 
van bedrijven door subsidies (al dan niet 
voor innovatieprojecten) en door belas-
tingvoordelen, zie je dat dit beleid eigenlijk 
niet of nauwelijks een bijdrage levert aan 
het verbeteren van de economie en de 
arbeidsmarktpositie van Nederland. Het 
beleid is input gericht (wat stoppen we 
erin: 600 miljoen), maar let onvoldoende 
op de output (het resultaat en de kwaliteit 
daarvan). Op dezelfde manier zijn werk-
gevers geheel gericht op kosten en niet op 
baten en mogelijkheden. De BV Nederland 
praat er wel over, maar weet in de praktijk 
niet de omslag te maken naar een beleid 
van vernieuwen, innoveren, investeren en 
verbeteren. 
 Ter verdediging verwijst men naar de 
crisis. Het bedrijfsleven en de overheid 
zijn volledig in de ban van kostenbespa-
ringen en bezuinigingen (zie de massale 
uittocht van zogenaamd te dure oudere 
krachten) en daardoor input gericht. Zowel 
de beroemde drie procent van de EU als 
de vaste winstmarge in het bedrijfsleven 
gaan ten koste van arbeid. De overheid 
en de politiek zitten in dezelfde beknel-
lende denkbeelden en werkwijze vast. 
Rutte streelt en slaat met dezelfde hand. 
U moet meer uitgeven, dat is goed voor 
de economie, is zijn devies. Dat zegt hij 
tegen dezelfde mensen die het risico lopen 
te worden ontslagen met steeds minder 
sociale rugdekking door zijn economische 
beleid. Is het gek dat zij hun spaargeld 
vasthouden?

Ander beleid 
Een resultaat en naar buiten gericht beleid 

is wel degelijk mogelijk. Als we in staat 
zijn milieueisen te stellen aan bedrijven, 
waarom zouden we dan geen andere 
maatschappelijk eisen durven stellen? In 
de Verenigde Staten, het land van de vrije 
markt, kun je bijvoorbeeld geen overheids-
opdracht krijgen wanneer je niet eerst een 
gender- en etniciteit beleid hebt opgesteld 
en toepast. 
 In België vind ik de maaltijd- en dien-
stenvouchers een geweldig positief voor-
beeld. Iedere werknemer kan per gewerkte 
dag een belastingvrije voucher krijgen, die 
vrij kunnen worden besteed in een restau-
rant of supermarkt, of bij diensten door 
schoonmaak, strijk- of washulp in te huren. 
Het faciliteert werk dat nu vaak zwart 
gebeurt en het beloont arbeid, maar het 
jaagt vooral de lokale markt aan. 
 Zo ook de gegarandeerde afname van 
energie bij de start van het zonnecollector 
project in Duitsland, ingezet door de SPD 
maar breed gedragen, waardoor Duitsland 
nu haar energie voor 25 procent uit zonne-
energie haalt en een nieuwe markt cre-
eerde.
 Als GroenLinks ecologisch en mense-
lijk beleid wil, dan moet het ook praktische 
stappen bedenken om daar te komen, en 
dan moeten we vrij na denken over de 
mogelijkheden. In plaats van ons ouder-
wets afzetten tegen opgebouwde rechten 
zouden we meer naar nieuwe mogelijkhe-
den moeten zoeken. 
 Beloon bedrijven die ouderen een rol 
blijven geven in hun bedrijfsvoering, die 
goede CAO’s afsluiten met concrete 
afspraken over levenslang leren, geef 
zzp’ers een volwaardige positie pak keten-
verantwoordelijkheid op ten opzichte van 
toeleveranciers en uitvoerders van dien-
sten. Ontwikkel een proactief beleid voor 
nieuwe bedrijvigheid en verander de posi-
tie van financiers.
 Dit soort zaken, vertaald in praktische 
voorstellen, spreken kiezers aan en geeft 
GroenLinks een realistische uitstraling. 
De droom van de solidaire samenleving zal 
pas begrepen worden als ze in daden ver-
taald wordt. Het wordt tijd dat GroenLinks 
een partijbrede conferentie organiseert om 
aan die droom handen en voeten te geven. 
 =
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Arjan Vliegenthart   directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP en lid van de Eerste Kamer

De laatste jaren sloeg de GroenLinkse 
pendule vooral door naar een libertaire focus 
op het individu. De huidige situatie op de 
arbeidsmarkt geeft er alle aanleiding toe om 
deze terug te laten slaan richting georgani-
seerde solidariteit. Dat zou ook voor de link-
se samenwerking een hoopvol teken zijn. 
 De huidige economische crisis en het 
failliet van het neoliberalisme daagt links 
over de hele linie uit om met nieuwe concrete 
voorstellen te komen voor een socialere 
samenleving waarin de welvaart eerlijker 
wordt verdeeld. De dominantie van rechts 
die zo kenmerkend was voor het beleid van 
de afgelopen drie decennia is in intellectu-
eel opzicht hard onderuit gegaan. Het idee 
dat de markt als ordeningsprincipe superi-
eur zou zijn aan alle modellen heeft in de 
financiële crisis zoveel averij opgelopen dat 
het voor de komende decennia niet meer als 
richtsnoer kan gelden. 
 Dat ontslaat links echter niet van de 
plicht om met alternatieve plannen te komen 
voor het huidige failliete beleid. De afgelo-
pen tijd is daar dan ook verhoogde activiteit 
te bespeuren. De Wiarda Beckmanstichting, 
het Wetenschappelijk Bureau van de PvdA, 
publiceerde begin dit jaar haar manifest Van 
Waarde dat bestaanszekerheid tot speer-
punt van sociaaleconomisch beleid werd 
verklaard en daarmee op cruciale terreinen 
afstand nam van het huidige regeerbeleid.

Zeggenschap
De afgelopen maanden discussieerden wij 
in de SP over de democratisering van de 
economie en samenleving. Centraal stond 
daarbij voor ons de noodzaak politiek en 
maatschappelijk de grip op onze economie 
te herpakken. Uitgangspunt daarbij was dat 
met het naar de markt brengen van publieke 
taken concurrentie en financieel rendement 
belangrijker werden dan zekerheid en soli-
dariteit. Al in ons beginselprogramma Heel 
de Mens in 1999 beschreven we de indruk-
wekkende opmars van het neoliberalisme. 
Die opmars is sindsdien steeds verder 
gegaan. Het maatschappelijke leven en de 
maatschappelijke ordening zijn steeds meer 
overgelaten aan de krachten van de vrije 
markt. De zeggenschap die verbonden is aan 
economische macht en particulier vermogen 
is almaar groter geworden en de zeggen-
schap van democratisch gekozen organen 
over de economie steeds kleiner. Het volle-
dig vrijmaken van de financiële markten en 
de toegestane almacht van supranationale 
ondernemingen heeft de samenleving steeds 
machtelozer gemaakt en veel mensen steeds 

kwetsbaarder. Eerlijke en gelijke rechten 
voor alle werknemers in Nederland is van 
groot belang. Het versterkt de duurzaam-
heid van onze economie en vergroot de soci-
ale samenhang binnen onze maatschappij. 
Daarom is het zaak om met andere politieke 
partijen en bondgenoten in het maatschap-
pelijk middenveld, zoals de vakbeweging, 
werk te maken van bindende cao’s, de hand-
having van het minimumloon, werkquota 
voor arbeidsgehandicapten en meer wette-
lijke rechten voor zzp’ers bij ziekteverzuim, 
arbeidsongeschiktheid en ontslag. In die zin 
zijn er duidelijke parallellen in het denken 
van onze beide partijen.

Neoliberaal
Het gaat daarbij ten principale om politieke 
keuzes. Een uitgebreide verzorgingsstaat 
hoeft niet onbetaalbaar te zijn, noch econo-
misch inefficiënt. De Nederlandse uitgaven 
voor de verzorgingsstaat zijn in mondiaal 
perspectief weliswaar ver boven gemiddeld, 
maar in Europees perspectief zijn ze niet 
buitensporig groot. Landen als Denemarken, 
Zweden, Finland, maar ook Duitsland geven 
meer uit dan Nederland. Deze landen laten 
ook zien dat een uitgebreide verzorgings-
staat een stabiel economisch klimaat niet in 
de weg hoeven te staan.
 Daarbij komt dat uit onderzoek van het 
Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat de 
verzorgingsstaat breed draagvlak in onze 
samenleving kan rekenen. Het grootste 
gevaar voor onze verzorgingsstaat zijn poli-
tici die niet langer bereid zijn om de verzor-
gingsstaat als georganiseerde solidariteit te 
verdedigen. Daarom is het belangrijk dat ook 
GroenLinks blijft vasthouden aan de brede 
verzorgingsstaat. Niet om de boel maar te 
laten zoals hij was, maar om solidariteit te 
willen organiseren en burgers van daaruit in 
staat de stellen zichzelf te ontplooien.
 Het zijn juist deze uitgangspunten die 
sinds de opkomst van het neoliberalisme in 
de jaren tachtig van de vorige eeuw onder 
druk zijn komen te staan. In naam van het 
liberalisme en individuele ontplooiingsrech-
ten, moest de overheid terug in haar hok, 
moesten burgers vooral goed voor zichzelf 
zorgen en waren zij die in de samenleving 
niet mee konden komen, daar allereerst zelf 
schuldig aan. Dit gedachtegoed dat oor-
spronkelijk uit de Verenigde Staten en het 
Verenigd Koninkrijk kwam overwaaien, ver-
overde ook Nederland en de Nederlandse 
politiek. Al midden jaren negentig consta-
teerde toenmalig VVD-leider Frits Bolkestein 
dat iedereen in Den Haag liberaal was gewor-

solidair links
Juist in crisistijd staat een brede 

verzorgingsstaat garant voor 

georganiseerde solidariteit. Een 

groene en linkse partij doet er 

goed aan daar werk van te maken. 

GroenLinks moet daarom af van de 

focus op libertaire keuzevrijheid. 

Dan komt linkse samenwerking 

weer in het vizier. 



den “behalve Jan Marijnissen van de SP.” Ik 
kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit, 
zeker de laatste jaren, ook voor GroenLinks 
gold. Juist toen het neoliberale schip door 
de wal werd gekeerd, leek GroenLinks zich 
steeds meer van dit gedachtegoed te bedie-
nen. De scheiding die voormalig GroenLinks-
leider Halsema binnen links wilde maken 
tussen progressief en conservatief links was 
ongefundeerd en stond op gespannen voet 
op de gemeenschappelijke waarden die ik 
bij GroenLinks altijd heb herkend. De keuze 
voor D66 boven de SP als (gespreks)partner 
voor een ander Nederland, culminerend in 
de Kunduz-coalitie waarin toch vooral een 
rechtse visie op de toekomst van de verzor-
gingsstaat domineerde, deden de partij, voor 
zover ik dat als buitenstaander kan beoorde-
len, geen goed.

Het leven is meer dan werk, werk, werk: dat 
uitgangspunt delen onze partijen. In ons lijf-
lied Een mens is meer van Karel Glastra van 
Loon zingen wij al: “Een mens is meer dan 
een consument. Een land is meer dan een 
BV.” De nadruk die gelegd wordt om aller-
eerst flexwerkers en andere outsiders meer 
zekerheid te bieden in plaats van zekerhe-
den van burgers met een vast contract af te 
nemen, is een insteek die op brede linkse 
instemming zou moeten kunnen rekenen. 
Het idee van een basisinkomen, zoals dat de 
laatste tijd door Bram van Ojik wordt geop-
perd (bijvoorbeeld in Trouw 11.7.2013), is in 
haar aanzet best het bediscussiëren waard, 
hoewel juist om de bezwaren die Van Ojik 
zelf aanvoert het nooit tot een SP-standpunt 
heeft gebracht.
 Maar tegelijk geldt ook dat het op de 
uitwerking en de concretisering aankomt. 
Terecht stelt Van Ojik zich teweer tegen het 
huidige kabinet dat saneert en bezuinigt 
zonder de maatschappelijke effecten in 
ogenschouw te nemen. Maar dan geldt ook 
dat je politieke vrienden ook daarop moet 
uitkiezen: tegen sociale afbraak en een voor 
georganiseerde solidariteit. De laatste jaren 
waren niet de beste voor de linkse samen-
werking in Nederland, maar mochten SP 
en GroenLinks zich maatschappelijk en in 
Tweede en Eerste Kamer in het verzet tegen 
het afbraakbeleid van dit kabinet kunnen 
vinden, zou dat een opmaat kunnen zijn om 
daar verandering in te brengen. De algemene 
beschouwingen in Tweede en Eerste Kamer 
komen eraan- die zullen een nadere indicatie 
geven in hoeverre SP en GroenLinks elkaar 
nader komen.
 =
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suiker fabriek in 
Groningen inspireerde de 
Noorderlicht Internationale 
Fotomanifestatie om onder-
zoek te doen naar de impact 
van globalisering aan de 
hand van één product: suiker.

Linkerpagina: portretten van 
Francesco Zizola uit ‘The 
Last Beet of Sweetness’ 
(Nederland) en ‘Bitter 
Harvest’ (Brazilië). 
De productie van suiker heeft 
zich verplaatst naar lage-
lonen-landen.

Links: Amsterdams straat-
beeld van James Whitlow 
Delano uit ‘Looking back 
 without Nostalgia’: aan het 
begin van de 20e eeuw werd 
nog 5 kilo suiker per persoon 
per jaar geconsumeerd 
– nu is dat 35 kilo.  

Hieronder: de suiker-
productie, door Francesco 
Zizola (Brazilië) en Carl De 
Keyzer (‘Sugar Illustrated’, 
Indonesië) die ook de lobby 
in beeld bracht: ‘Guided by 
Sugar’ (België). 

De tentoonstelling in de oude 
suikerfabriek is nog te zien 

tot en met 13 oktober. 
www.noorderlicht.com

The Sweet and Sour Story of 

Sugar
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William F. Joyce

Mega Change. Inzet van de 
capaciteit van werknemers
Business bibliotheek 2000

Werknemers staan centraal in dit boek van de 

Amerikaanse hoogleraar strategie en organisa-

tiekunde. Het legt uit waarom veel veranderin-

gen in bedrijven en organisaties gedoemd zijn 

tot mislukken. Wat Joyce betreft zijn verande-

ringen alleen bestendig als ze tegelijkertijd top 

down en bottom up veranderen.

 In een tijd van hypercompetitie, de revo-

lutie van de informatietechnologie en de 

veranderende waarde van de individuele 

werknemers, is het noodzakelijk dat er een 

omwenteling plaatsvindt in het denken over 

organisaties. Bedrijven die bezig zijn met her-

structureren en re-engineering kunnen hoog-

uit een transitie en geen transformatie berei-

ken, en zullen daardoor niet slagen.

 Joyce vindt dat organisaties niet alleen 

oog moeten hebben voor de beperkingen van 

mensen, maar juist voor hun capaciteiten. Zij 

zouden moeten streven naar een hogere pres-

tatienorm dan een die wordt uitgedrukt in 

geld. Dit sluit aan bij de gedachte dat bedrijven 

een maatschappelijke bijdrage dienen te leve-

ren en is ook zinvol voor wie wil nadenken over 

de vraag hoe een politieke partij toekomst-

bestendig beleid kan maken.

 Jeannette van Dongen

Guy Standing

The Precariat: 
The New Dangerous Class
London, Bloomsbury, 2011

Dit boek is niet het meest theoretisch ver-

fijnde boek omtrent precariteit. Het heeft 

nogal wat kritiek en weerstand ontmoet in 

zijn poging om de nieuwe ‘klasse’ van het 

‘precariaat’ – en het belang ervan voor een 

emancipatoire politiek – te definiëren. Maar 

hoewel Standings boek conceptueel wat 

rammelt, is het wel een uiterst heldere en bij 

vlagen overtuigende poging om ‘precariteit’ 

als hedendaags sociaal en politiek relevant 

verschijnsel in kaart te brengen. Het laat zien 

hoe ogenschijnlijk heel verschillende groepen 

– migranten, vrouwen, jongeren, lageropge-

leiden, kunstenaars en academici – juist veel 

delen in sociaal en arbeidsrechtelijk opzicht. 

Standing legt mooi bloot hoe die gedeelde 

conditie de inzet kan – en moet – zijn van een 

progressieve linkse politiek. De strijd tegen 

precariteit mag niet verworden tot de popu-

listische roep om behoud van ‘onze’ banen en 

pensioenen. Standing heeft dan ook oog voor 

de dubbelzinnigheden van precariteit en het 

‘precariaat’ en wil juist die als vertrekpunt 

nemen voor een radicale herziening van links-

emancipatoire standpunten. 

 Joost de Bloois

Robert en Edward Skidelsky

Hoeveel is genoeg? 
Geld en het verlangen 
naar een goed leven
De Bezige Bij 2013

Iedereen spreekt graag over ‘het goede 

leven‘, maar wat is dat nu precies? Sinds de 

economische crisis houdt die vraag ons nog 

meer bezig dan voorheen. De Britse econoom 

en Keynes-biograaf en zijn zoon, de filosoof 

Edward Skidelsky, leggen uit waarom Keynes 

zich in 1930 vergiste toen hij voorspelde dat 

we binnen de eeuw in een land van melk en 

honing zouden leven. Volgens de Skidelsky’s 

hebben we de morele dimensie van de eco-

nomie uit het oog verloren. Daarom moeten 

we opnieuw bepalen wat in ons leven echt 

belangrijk is.

 De auteurs gaan vervolgens op zoek naar 

wat ze ‘basisgoederen’ noemen: datgene 

waar niemand buiten kan. Natuurlijk is de 

opstelling van zo’n lijstje tot op zekere hoog-

te arbitrair, maar ze proberen het toch en ze 

leggen de lezer uit welke criteria ze daarbij 

hanteren. Wat is nou echt onmisbaar en wat 

is universeel bijvoorbeeld? Zo komen ze tot 

zeven ingrediënten voor het goede leven. 

Gezondheid, veiligheid, wederzijds respect, 

persoonlijkheid, vriendschap, harmonie met 

de natuur en ontspanning. Ik vond het inspi-

rerend om zelf over dit lijstje na te denken: 

hoe zou mijn lijstje er uit zien, is het verge-

lijkbaar of heel anders. En, natuurlijk ook: wat 

kan de politiek doen, en wat moet het juist 

laten om dit goede leven binnen ieders bereik 

te brengen?

 Bram van Ojik

 Verder 
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behoort of het is de nummer-1 op het eigen 

continent in zijn sector. Geen enkele land 

heeft zoveel van deze onbekende reuzen. 

Simon herleidt het succes van de hidden 

champions naar een aantal factoren. Bedrij-

ven concentreren zich op hun kerncompe-

tenties, richten zich daarbij op duidelijk te 

onderscheiden doelgroepen, volgen een 

lange-termijn visie, houden hardnekkig daar-

aan vast, ook als het even tegenzit. Ze zijn 

voortdurend met innovatie van hun proces-

sen en producten bezig. Daartoe verbinden 

ze productinnovatie met klantenoriëntatie. 

Ze investeren daarom veel in het vinden en 

binden van goede vakmensen. Op zo’n manier 

kunnen kleinere bedrijven volgens Simon 

toch onverslaanbaar worden. De hidden 

champion opereert discreet omdat zijn markt 

overzichtelijk is. Persoonlijke relaties met de 

tientallen klanten maken publiciteit onnodig. 

Het boek van Simon maakt duidelijk waarom 

de Duitse middenstand zo succesvol is.

 Herman Blom

Jacob S. Hacker en Paul Pierson

Winner-Take-All Politics. 
How Washington Made the 
Rich Richer – And Turned Its 
Back on the Middle Class
Simon & Schuster, New York, 2010

Links – de SP, delen van GroenLinks en de 

PvdA – verwijst altijd naar het neoliberalisme 

als oorzaak van toenemende ongelijkheid 

en economische malaise. Meer markt gaat 

volgens links ten koste van de inkomens en 

sociale kansen van de mensen aan de onder-

kant van de samenleving. Hacker en Pierson 

laten voor de Verenigde Staten zien dat het 

een slagje ingewikkelder ligt. De afgelopen 

dertig jaar is er geen beleid gevoerd om de 

markt beter te laten functioneren ten gunste 

van iedereen. Er is belangenpolitiek gevoerd 

voor de hoogste inkomens en voor de speci-

ale belangen van grote bedrijven. De midden-

klasse is daarvan de dupe geworden. En hoe 

dat heeft kunnen gebeuren in een democra-

tie, want de middenklasse vormt de grootste 

kiezersgroep, is onderwerp van dit fascine-

rende boek.

 Bart Snels

Hermann Simon

Hidden Champions. 
 Aufbruch nach Globalia. 
Die Aufbruchstrategien 
unbekannter Weltführer
Frankfurt a.M., Campus Verlag 2012

Het economisch succes van exportland Duits-

land kan het best worden uitgelegd aan de 

hand van het door Hermann Simon uitge-

werkte begrip hidden champion. De hidden 

champion is het prototype van de Duitse mid-

denstand. Die vormen met 70% van de export 

de exportmotor van Duitsland en tekenen 

voor 80% van de arbeidsplaatsen in Duitsland. 

Simon definieert een hidden champion als 

een bedrijf dat door zijn marktaandeel tot de 

top-drie van de 

wereld 
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Erica Meijers

 

Nederlandse economen wijzen 
graag naar de Oosterburen: het land heeft 
een lage werkloosheid en zelfs een kleine 
economische groei. Maar het Jobwunder 
heeft een schaduwzijde. De ongelijkheid 
groeit en steeds meer Duitsers kunnen niet 
meer rondkomen van hun loon. Is er een 
kans dat dit na de verkiezingen van afgelo-
pen week verandert?

Samen met journalist Rik Delhaas ga ik 
op pad om uit te zoeken hoe het met de 
Duitse arbeidsmarkt gesteld is. We bezoe-
ken het Ruhrgebied, tegenwoordig al het 
Armenhaus van West Duitsland genoemd. 
Ooit rookten hier de schoorstenen en 
draaide de motor van de Duitse economie 
er op volle toeren. Maar het tijdperk van de 
zware industrie is ten einde en de regio die 
ooit verantwoordelijk was voor het naoor-
logse Wirtschaftswunder in Duitsland, zit 
in economisch zwaar weer. De oplossing 
wordt gezocht in loonmatiging: de lage 
lonensector in Duitsland groeit sneller dan 
waar ook in Europa.

Mooipraterij
Vroeg in de ochtend bezoeken we Valerio 
en zijn familie. Ze wonen in het Noorden 
van Keulen in een wijk die er nog heel 
behoorlijk uitziet als het waar is dat hier 
tachtig procent van de mensen van een 
uitkering afhankelijk is. Dat vertelt Valerio, 
terwijl hij poker speelt achter zijn com-
puter. Dat doet hij meestal als hij na een 
nachtdienst in de metaalfabriek om zes uur 
‘s morgens thuis komt. Dat ontspant. En 
bovendien is hij er goed in en verdient hij 
soms meer terug dan zijn inleg. Dat komt 
goed uit, want hij en zijn vrouw kunnen 
elke extra cent goed gebruiken. Valerio wil 
zijn echte naam niet prijsgeven, want hij 

vreest dat dat repercussies kan hebben op 
zijn werk, net nu hij op het punt staat om 
eindelijk een vaste aanstelling te krijgen. 
Al jarenlang verdient hij een zeer schamel 
inkomen met uitzendwerk en losse con-
tracten. Hij maakt zonweringen, en werkt 
daarom ’s winters minder dan zomers. Op 
dit moment draait hij ongeveer 53 uren 
per week. Dat levert hem 1100 euro netto 
op. Niet genoeg om met zijn vrouw, die 
chronisch ziek is en af en toe met kleine 
baantjes wat bijverdient, hun kind en 
een zoon uit een eerdere relatie, rond te 
komen. Ze krijgen dus een aanvullende 
uitkering, waarvoor ze veel formulieren 
moeten invullen en uren aan de loket-
ten van het Jobcenter moeten staan. Zijn 
vrouw doet alle administratie en is wel eens 
door de politie thuis gebracht omdat ze zo 
woedend werd door de behandeling van de 
ambtenaar dat deze zich bedreigd voelde. 
Het verhaal over de rooskleurige economie 
in Duitsland noemt Valerio ‘mooipraterij’. 
 Sinds de invoering van Harz IV, een 
pakket aan hervormingsmaatregelen voor 
de arbeidsmarkt (zie het artikel van Philip 
van Parijs op p.36) zijn er inderdaad veel 
nieuwe banen gecreëerd, met name aan de 
onderkant van de samenleving. Het zijn de 
zogenaamde mini-jobs en één-euro-jobs, 
banen die voor werkgevers goedkoop en 
flexibel zijn en waarbij werknemers geen 
premies hoeven te betalen, maar dus ook 
de bijbehorende sociale verzekeringen 
niet ontvangen. Bovendien bestaat er in 
Duitsland geen minimumloon zoals we dat 
in Nederland kennen, waardoor de lonen 
van deze baantjes vaak erg laag uitvallen. 
Drie tot vijf euro per uur is geen uitzon-
dering. Al deze mensen ontvangen een 
aanvullende Harz IV uitkering en hun huur 
wordt tot een bepaalde hoogte door de 
sociale dienst betaald, maar ze worden niet 
langer meegeteld als werklozen. Valerio 
noemt het moderne slavernij. Hij vindt het 
zinloos, want concurreren met Azië lukt 
volgens hem echt niet door de lonen laag 
te houden: “Daar hebben ze geen mensen-
rechten, daar kan je toch nooit tegenop. 
Als we die slag willen winnen, moet je hier 
ook kinderarbeid invoeren.” Voor hij ons 
gedag zegt om zijn bed in te duiken, zucht 
hij diep: “Het is toch verschrikkelijk dat ik 
zo hard werk en niet eens mijn gezin kan 
onderhouden.”

Omslag
Daar denkt Oliver Stettes heel anders over. 
De arbeidseconoom is ervan overtuigd dat 

de loonkosten naar beneden moeten, en 
dat werken hoe dan ook belangrijker is, al 
verdien je er niet genoeg mee. 
Het feit dat de Duitse kranten over toene-
mende armoede schrijven, over gezinnen 
die zich in de schulden moeten steken en 
over grootouders die noodgedwongen in 
buitenlandse bejaardentehuizen worden 
ondergebracht, noemt hij een campagne 
van de vakbonden, terwijl hij ons thee 
inschenkt in het grote kantoor met uitzicht 
op de Rijn van het door werkgeversorgani-
saties gefinancierde Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln. “De armoede in Duitsland 
is niet toegenomen.” Absoluut gezien is dat 
correct, maar de kloof tussen arm en rijk 
is wel groter geworden: de onderkant van 
de samenleving heeft niet meegeprofiteerd 
van de stijgende welvaart in Duitsland. 
Maar Stettes houdt vol: “Het gaat om een 
omslag in het denken”, betoogt hij, “eerst 
werken en dan eventueel extra steun 
krijgen in plaats van andersom.” Hij is 
dan ook tegen de invoering van een mini-
mumloon voor heel Duitsland. “Dat kost 
arbeidsplaatsen”, zegt hij, terwijl hij me 
een brochure over de lage-lonensector in 
Duitsland toeschuift, “het is kiezen: of hoge 
lonen of meer arbeidsplaatsen. Als mensen 
eenmaal weer op de arbeidsmarkt zijn, dan 
schuiven ze op een gegeven moment wel 
door naar een beter betaalde baan.”
 Dat laatste blijkt niet te kloppen. De 
voor werkgevers goedkope maar slecht 
betaalde flexbaantjes komen veelal in de 
plaats van reguliere banen, vooral in de 
horeca, de landbouw en de bouw. Er zijn 
minder mogelijkheden om een goede baan 
te vinden, omdat er daar simpelweg minder 
van zijn. Slechts 17% van de mensen met 
een baan onder het sociaal minimum (de 
grens ligt op 2/3 van een modaal inkomen) 
hebben tussen 2010 en 2011 vast werk 
gevonden. (onderzoek van het Institut 
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung 
Nürnberg) 

Hoger loon
Is de groeiende kloof tussen arm en rijk 
de prijs die de Duitse economie betaalt 
om de crisis het hoofd te bieden? Volgens 
Gerhard Bosch, directeur van het Institut 
Arbeit und Qualifikation aan de universiteit 
van Duisburg-Essen, is dat niet het geval. 
Het is een van de grootste misverstanden 
wat hem betreft: dat lage lonen nodig zou-
den zijn om de economie op peil te hou-
den. “De welvaart in Duitsland is te danken 
aan de stijgende export van hoogwaardige 

Banenwonder Duitsland 
Het gaat goed met de Duitse 

 economie, maar gaat het ook 

goed met de Duitse werknemers? 

Steeds meer lonen liggen onder het 

 sociaal minimum. De invoering van 

een minimumloon was een van de 

 verkiezingsthema’s. Een reportage 

uit het Ruhrgebied.
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producten, die geproduceerd worden 
door hooggeschoold en goedbetaald per-
soneel. Dat is het gezonde been van de 
Duitse economie. Maar door de lage lonen 
is de koopkracht enorm gedaald en dat 
veroorzaakt een groot probleem.” Bosch 
constateert dat de sociale markteconomie 
die Duitsland was, de afgelopen tien jaar 
dramatisch is veranderd. Sociaal is die wat 
hem betreft niet meer te noemen, ook niet 
tegenover de andere Europese landen: “Na 
de vereniging van de beide Duitslanden 
kampte het land met een hoge werkloos-
heid, die bestreden werd met loonmatiging. 
De koopkracht daalde en daardoor ook de 
binnenlandse vraag. Rond 2000 ontstond 
de angst dat Duitsland de concurrentieslag 
met het buitenland zou gaan verliezen, 
met als reactie: verdere verlaging van de 
lonen, privatisering van publieke bedrijven 
en deregulering van de arbeidsmarkt. De 
combinatie van een exploderende export 
en lage lonen heeft de binnenlandse vraag 
dramatisch doen dalen. Die situatie heeft 
de Europese crisis mede veroorzaakt.”
 Niet het verlagen, maar juist het verho-
gen van de lonen is volgens Bosch het juis-
te antwoord op de crisis, in combinatie met 
innovatie. Duitsland moet niet proberen te 
concurreren met Azië, maar doen waar het 
goed in is: technologisch hoogwaardige 
producten maken.” Het tweede antwoord 
van Bosch is: scholing. Er zijn in Duitsland 
meer ongeschoolde arbeiders dan dat er 
ongeschoold werk is. Zolang die situatie 
niet verandert, blijven er werkzoekenden 
die steun van de overheid nodig hebben. 
Bosch: “Er is nu sprake van extreme uit-
buiting in Duitsland. Mensen worden zwaar 
onderbetaald. De ondernemers profiteren, 
want de staat vult het salaris aan tot een 
minimum niveau. We hebben nog geen 
Amerikaanse toestanden hier, maar de 
mini-jobs onder de acht euro en de één-
euro-jobs moeten zo snel mogelijk worden 
afgeschaft. Veel werkgevers houden zich 
niet aan de toch al beperkte wettelijke 
regels rond die banen, zoals doorbetaling 
bij ziekte en vakantiegeld. De eerste stap 
is de invoering van een minimumloon voor 
heel Duitsland. Onderzoek in sectoren 
waar al een minimumloon is, tonen aan dat 
er bij invoering geen banen verloren gaan, 
zoals wel beweerd wordt.” 

Verkiezingen
De invoering van het minimumloon is een 
belangrijk thema in de Duitse verkiezings-
strijd. De Keulse locoburgemeester en 

SPD politica Elfi Scho Antwerpes is ervan 
overtuigd dat het zo snel mogelijk moet 
worden ingevoerd, en de meeste mensen 
die de deur voor haar open doen tijdens 
de Von Tür zu Tür campagne waarop we 
haar begeleiden, zijn het met haar eens. 
8,50 moet het minimum worden. Tijdens 
het verkiezingsdebat op de Duitse televisie 
tussen Angela Merkel en de SPD kandidaat 
Peer Steinbrück op 1 september zei deze 
tot twee keer toe: “Iedereen moet van een 
volledige baan kunnen leven.” Ook pleit de 
SPD voor een wet die garandeert dat vrou-
wen bij gelijke arbeid hetzelfde loon ont-
vangen als mannen. Dat is nu vaak anders.
 Ook de Grünen willen een minimum-
loon van 8,50 en een verhoging van de 
Harz IV uitkering naar 420 euro per maand 
(die is nu 386), Die Linke zelfs respectieve-
lijk 10 en 500 euro. Bovendien wil die partij 
een bovengrens van een half miljoen euro 
salaris per jaar invoeren. Zelfs de liberale 
FDP, die zich altijd heeft verzet tegen een 
minimumloon, is nu overstag gegaan door 
de vele misstanden. Maar net als de CDU/
CSU is deze partij alleen voor een invoering 
per sector en per regio, zodat onderlinge 
verschillen blijven bestaan. De FDP is zelfs 
voor een burgerloon, dat de verschillende 
uitkeringen vervangt en waarbij je een gro-
ter deel van je daarbovenop verdiende loon 
mag behouden dan nu. De uitslag van 22 
september zal dus voor een belangrijk deel 
de toekomst van de werkende armen in 
Duitsland bepalen. 

Chantage
Stephen Weissenberg moet het voorlopig 
nog redden met zijn Harz IV uitkering, aan-
gevuld met het loon van zijn één-euro-job. 
De circa dertig uur die hij per week werkt 
leveren hem 160 euro per maand op. Dat 
geld mag hij houden, bovenop zijn uitkering 
van 749 euro (incl. de huur). Toch verkiest 
hij dit boven thuis zitten met een uitkering, 
legt hij ons glimlachend uit. We worden 
rondgeleid door de tweedehandswinkel 
waar Weissenberg de conciërge, de kok en 
het manusje van alles is. Het is een project 
dat wordt ondersteund door de protestant-
se diakonie. Mensen met een laag inkomen 
kunnen er goedkoop kleding, speelgoed 
en andere zaken kopen. Tussen de middag 
kun je er voor 2,50 een simpele maaltijd 
eten. De sfeer is er goed en Weissenberg 
werk wordt gewaardeerd: “ ‘s morgens 
kom ik hier altijd als eerste binnen, rond 
kwart over acht. Dat zet ik de spullen bin-
nen die mensen voor de deur hebben ach-

tergelaten en die later gesorteerd worden. 
Daarna zet ik koffie. Om negen uur komen 
mijn collega’s dan ook.”. Gewoon regulier, 
ongeschoold, werk is vrijwel niet te vinden. 
Alles loopt via de uitzendbureau’s, vertelt 
Weissenberg. En die betalen onder het 
sociaal minimum. Bovendien heeft hij dan 
geen enkele zeggenschap meer over wat 
hij doet en waar. “Je wordt gewoon ergens 
heen gestuurd en je moet je afbeulen voor 
heel weinig geld. De uitzendbureau’s ver-
dienen goed aan ons werk. Zij rijden in 
dikke auto’s rond, terwijl ik me niet eens 
een klein autootje kan veroorloven. Ik 
zou dan uiteindelijk per maand ongeveer 
hetzelfde overhouden als nu.” Moeten de 
uitkeringen dan nog verder verlaagd wor-
den, voordat Weissenberg weer ‘gewoon’ 
aan het werk gaat? Hij reageert veront-
waardigd: “Dat zou ik dan wel chantage 
noemen, als ik nog minder geld krijg omdat 
ik niet via een uitzendbureau wil werken. Ik 
wil niet alleen maar een nummertje zijn.”
 =

  Rik Delhaas maakte op basis van de 
reis naar Keulen een reportage voor 
de VPRO radio, die op 1 september 
op radio 1 werd uitgezonden. Hij is 
te beluisteren via www.vpro.nl/speel. 
program.28281624.html

Literatuur

Lebenslagen in Deutschland. Der vierte Armuts- 
und Reichstums bericht der Bundesregierung, 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 
maart 2013.

Gerhard Bosch, Prekäre Beschäftigung und 
Neuordnung am Arbeitsmarkt. Expertise im 
Auftrag der Industriegewerkschaft Metall, 
Institut Arbeit und Qualifikation, Universität 
Duisburg-Essen 2013.

Gerhard Bosch, ‘Low wages in Germany and the 
European imbalance problem’, in: Thomas 
Palley and Gustav Horn (ed.) Restoring Shared 
Prosperity: A Policy Agenda from Leading 
Keynesian Economists, CreateSpace.com, ver-
schijnt binnenkort.

‘Mindestlohn sticht Aufstiegschancen’, Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 30.8.2013.

Mindestlohn gegen Misstände’, Süddeutsche 
Zeitung, 27.8.2013.

‘Volkes Stimme‘, Süddeutsche Zeitung 27.8.2013.

Banenwonder Duitsland 



36

de H
elliπ∆

herfst @º⁄#

Philippe van Parijs   filosoof en politiek econoom aan de universiteit Leuven

Agenda 2010 
Na grofweg twee decennia van 
oppositie kwamen de sociaaldemocraten 
begin jaren negentig in Europa weer aan de 
macht. En kort daarna publiceerden Tony 
Blair en Gerhard Schröder, de leiders van 
het Verenigd Koninkrijk en de Duitse Bonds-
republiek, een document onder de titel ‘De 
derde weg’. Daarin schetsten zij een in hun 
ogen geloofwaardig alternatief voor zowel 
neoliberalisme als sociaaldemocratie. Doel 
was om links in Europa aan een nieuwe visie 
te helpen in een tijd van globalisering. 

Harz IV
Meer dan de politiek van New Labour, 
zorgde het tweede kabinet van Schröder 
(2002-2005) voor een modernisering 
van de sociaaldemocratie in Europa. Een 
belangrijk moment was 14 maart 2003: op 
die dag werd in de Duitse bondsdag een 
hervormingspakket onder de naam Agenda 
2010 gepresenteerd. Het werd vooral 
bekend door het vierde en laatste pakket 
aan maatregelen van de Agenda 2010, de 
zogenaamde Hartz IV hervorming, die op 1 
januari 2005 in werking trad. De commis-
sie die deze hervormingen voorbereidde, 
werd voorgezeten door Peter Hartz, destijds 
personeelsdirecteur van Volkswagen. Hartz 
IV is ook bijna tien jaar na zijn invoering nog 
controversieel, zoals Schröder onlangs nog 
zelf constateerde. Direct na de invoering 
werd overal in Duitsland geprotesteerd. De 
vroegere SPD leider Oskar Lafontaine keerde 
zijn partij de rug toe om zich aan te sluiten 
bij de nieuwe partij Die Linke. Hartz IV was 
ongetwijfeld een van de redenen waarom 
Schröder bij de verkiezingen in 2005 verloor 
van zijn opponent Angela Merkel. 
 De belangrijkste maatregelen van Hartz 
IV zijn als volgt: het inkorten van de duur 
van de werkloosheidsuitkering van 32 naar 
12 maanden; de versoepeling van het ont-
slagrecht voor bepaalde groepen werkne-
mers; de samenvoeging van de zogenaamde 
sozialhilfe en arbeitslosenhilfe in een ver-
eenvoudigd systeem, waarbij de laagste 
uitkering voortaan de standaard werd en het 
verplicht werd om elke baan te accepteren. 
En tenslotte werd het voortaan mogelijk om 
een baan met een laag loon te combineren 
met een gedeeltelijke of zelfs volledige uit-
kering. 

Concurrentiekracht
Wat was het effect van deze maatregelen? In 
plaats van hier een stortvloed aan cijfers te 
presenteren (die er uiteraard wel zijn), vol-
sta ik met een verwijzing naar een rapport 

van de organisatie van economische samen-
werking en ontwikkeling (OECD) uit decem-
ber 2011. Volgens dit rapport is de ongelijk-
heid onder zijn lidstaten (34 voornamelijk 
welvarende landen) de laatste tien jaar het 
meest toegenomen in Duitsland. Vooral 
vanaf 2003, het jaar waarin de Agenda 2010 
werd ingevoerd, drijven de inkomens van 
armen en rijken in Duitsland steeds ver-
der uiteen. Het vermogen is in handen van 
steeds minder mensen (Armoedebericht van 
de Duitse regering over 2012). Maar het doel 
van de hervorming, namelijk een verster-
king van het concurrentievermogen van de 
Duitse economie, is wel degelijk gehaald. De 
werkloosheidscijfers van Duitsland behoren 
tot de laagste van Europa als gevolg van de 
goede concurrentiepositie van Duitse bedrij-
ven in vergelijking met hun belangrijkste 
handelspartners. 
 Toch is dit niet alleen maar een goede 
zaak. Het effect is namelijk dat de handels-
partners van Duitsland in de eurozone meer 
moeite hebben hun producten in Duitsland 
en zelfs in hun eigen land te verkopen. Van-
wege de gemeenschappelijke markt kunnen 
ze zich echter niet tegen de goedkopere 
producten uit Duitsland beschermen en 
evenmin kunnen ze hun munt devalueren om 
het gebrek aan concurrentiekracht te com-
penseren. Dit is precies de reden waarom 
het succes van Duitslands export– naast 
de invoering van de euro zonder flankerend 
sociaal en fiscaal beleid – de crisis in de 
eurozone mede heeft veroorzaakt. 
 In het huidige economische systeem in 
Europa kun je zelfs zeggen dat het bestaan 
van sociale zekerheid de crisis verergert, 
omdat die, samen met de dalende belas-
tinginkomsten, een aanslag vormt op de 
overheidskassen. Dit draagt bij aan een 
toename van de publieke schuld. Veel eco-
nomen dringen er daarom op aan dat landen 
die niet zo goed produceren als Duitsland, 
hun budgetten voor sociale zekerheid ver-
lagen en hun arbeidsmarkt liberaliseren 
en flexibiliseren. Het gevolg hiervan is dat 
steeds meer werknemers zich geconfron-
teerd zien met grote onzekerheid wat betreft 
hun baan en dat de ongelijkheid tussen huis-
houdens toeneemt. Dit is allesbehalve een 
aangenaam vooruitzicht voor grote groepen 
mensen in Europa.

Een andere uitweg 
Dit is misschien een wat al te simpele ana-
lyse die verdere nuancering behoeft. Maar 
het plaatje is duidelijk genoeg om te kunnen 
stellen dat het effect van de Agenda 2010 in 

Duitsland lijkt als een van de 

 weinige landen te ontkomen aan 

de economische crisis. Tien jaar 

 geleden nam het maatregelen, die 

tot op de dag van vandaag door 

velen als een model voor Europa 

worden gezien. Maar dat is niet 

terecht. 
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de eurolanden niet bepaald rooskleurig is 
geweest. We kunnen zelfs stellen dat we in 
een vicieuze cirkel terecht zijn gekomen, die 
de Europese economie als geheel in een spi-
raal omlaag brengt. Zelfs Gerhard Schröder 
heeft inmiddels gezegd dat het anders moet. 
 In het Handelsblatt sprak hij vorig jaar 
van de Europese Unie als van een trans-
ferunie, wat kort gezegd inhoudt dat de rijke 
landen de armere financieel ondersteunen. 
Daarmee suggereerde Schröder dat een 
duurzame eurozone niet mogelijk is zonder 
een bepaalde mate van sociale zekerheid 
op het niveau van de Europese Unie. Ook zei 
hij dat er geen monetaire unie kan bestaan 
zonder gemeenschappelijk economisch en 
sociaal beleid. Het is duidelijk dat de finan-
ciële steun van de Unie aan de lidstaten 
veel verder moet gaan dan het garant staan 
voor schulden en het geven van noodhulp 
en investeringssubsidies. De monetaire unie 
kan alleen overleven wanneer staten elkaar 
ook onderling te hulp schieten, zoals dat in 
de Verenigde Staten en in de Bondsrepu-
bliek gebeurt. Verder valt te denken aan een 
Europese belasting, aan een gemeenschap-
pelijk pensioenstelsel, een werkloosheids-
verzekering etc. De kunst zal zijn een zo 
eenvoudig mogelijke vorm te vinden, om de 
gecompliceerde bureaucratie die ongetwij-
feld op ons af zal komen bij de invoering van 
dergelijke stelsels te vermijden. Bovendien 
moet een vorm gevonden worden die niet 
uitsluitend gericht is op de werklozen, zodat 
zij niet in positie van afhankelijkheid blijven 
opgesloten. Vergelijkbaar met Harz IV zal 
het een systeem moeten zijn dat ook onder-
steuning biedt aan huishoudens met een 
laag inkomen, maar dan zonder de nega-
tieve bijwerkingen hiervan zoals we die in 
Duitsland hebben gezien. Er moet, kortom, 
voorkomen worden dat werkgevers misbruik 
kunnen maken van het systeem. Nu gebeurt 
dat wel, doordat zij hun loonlasten laag 
houden omdat de werknemer een aanvul-
lende uitkering krijgt. Voor de werknemer 
betekent dit dat hij in een uiterst precaire 
situatie terecht komt: hij wordt gedwon-
gen tijdelijk en slecht betaalde werk aan te 
nemen zonder enig zicht op scholing en een 
beter inkomen. 

Basisinkomen
Kortom: we hebben een Europees antwoord 
nodig op Harz IV. We hebben een systeem 
nodig dat een basis geeft aan nationale 
stelsels van sociale zekerheid zonder dat 
het deze vervangt. In reactie op de Agenda 
2010 regende het in Duitsland voorstellen 

over een basisinkomen voor alle burgers in 
Europa. Een vergelijkbare maatregel is een 
werksubsidie, maar het grote verschil is dat 
een basisinkomen onvoorwaardelijk wordt 
gegeven aan werknemers of potentiële 
werknemers. Zo’n basis geeft werkzoeken-
den de mogelijkheid om een baan met een 
laag loon te accepteren dan wel te weigeren, 
afhankelijk van de mogelijkheden die de 
baan biedt wat betreft scholing en andere 
perspectieven. Werk dat in feite verkapte 
slavernij is, waarbij werknemers geheel aan 
de werkgever zijn uitgeleverd, is dan verle-
den tijd. 
 Is het basisinkomen voor Europese bur-
gers, of meer algemeen een systeem van 
belasting dat de welvaart in heel Europa 
beter verdeelt geen utopie? Natuurlijk, maar 
nog niet zo lang geleden was de gedachte 
van een Europese Unie en een gemeen-
schappelijke Europese munt net zo utopisch. 
Maar zodra belangrijke leiders in die visioe-
nen begonnen te geloven, werden de eerste 
stappen naar de verwezenlijking ervan 
gezet. Onder hen zijn de voorgangers van 
Gerhard Schröder, van Konrad Adenauer tot 
Helmut Kohl. Omdat zij deze utopieën heb-
ben verwerkelijkt, worden wij nu gedwongen 
verder te denken op hun weg en nieuwe ver-
gezichten te openen. Als we dat niet doen, 
leveren we onszelf uit aan het afschrikwek-
kende scenario dat nu op ons af komt.
 =

   Dit artikel werd eerder in een langere 
 versie gepubliceerd in de Green 

 European Journal. 
  Zie www.greeneuropeanjournal.eu/ 

agenda-2010-a-model-for-europe
  Uit het Engelse vertaald en ingekort 
 door Erica Meijers. 
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Pensioen betekent steeds minder vaak 
een afscheid van de arbeidsmarkt. Ruim 
42% van de ouderen blijft betaald wer-
ken. Soms ligt dit nieuwe werk in het 
verlengde van de oude baan. Soms is 
het de vervulling van een oude droom.

een tweede 
loopbaan
fotografie van Hapé Smeele



39

de H
elliπ∆

herfst @º⁄#

Links: tandtechnieker Afriet Graafsma 
koos na haar pensioen voor lesgeven in een 
kleine sportschool. Theo Westbroek viel na 
zijn werk als FIOD-rechercheur in een gat 
en koos toen voor de taxi. Rechts: Hans van 
der Zwaan was teamchef bij de politie en 

werd begeleider in een project voor sociaal 
zwakkeren in Almelo. Defensiecommandant 
Peter Krist werd vrachtwagenchauffeur. 
P. 40: Theo Hendriks  Franssen (72) was 
vroeger bedrijfsleider in een slachthuis, is 
nu bloemenbezorger.

Januari 2014 publiceert het Nederlands 
Interdisciplinair Demografisch Instituut 
een boek met deze en meer portretten. 
Redactie:  Claar Urbanus,  fotografie: 
Hapé Smeele en ontwerp: Albert 
 Hennipman.  Zie www.nidi.knaw.nl.
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Sara Murawski  filosoof en journalist

de menselijke maat
Het sociaal minimum moet niet 
langer over geld gaan, maar over de vraag 
wat een individu nodig heeft om op een 
volwaardige manier te kunnen deelnemen 
aan de maatschappij. Op die manier kan 
opnieuw invulling gegeven worden aan 
het gelijkheidsideaal, dat in onze samen-
leving naar de achtergrond is verdwenen. 
De menselijke maat vormt daarbij het uit-
gangspunt: iedereen heeft het recht op 
een plek in de maatschappij waar hij zijn 
talenten en vaardigheden kan inzetten en 
ontplooien.

Grens 
Ondanks wat de term doet vermoeden, is 
de conventionele opvatting van het soci-
aal minimum van economische aard. Men-
sen die om welke reden dan ook (tijdelijk) 
niet kunnen instaan voor hun bestaansze-
kerheid door middel van arbeid, hebben 
recht op een minimuminkomen. Zo kun-
nen zij hun leven voortzetten op een peil 
dat weliswaar laag, maar toch maatschap-
pelijk aanvaardbaar is. Een verwant idee 
aan het sociaal minimum is het basisinko-

men, waarbij elke burger een (klein) inko-
men krijgt dat hij naar eigen inzicht mag 
besteden. 
 Het sociaal minimum markeert een 
grens van een sociale levenssituatie die 
we nog acceptabel vinden en waar men-
sen niet onder mogen zakken. In onze ver-
zorgingsstaat wordt het sociaal minimum 
gedefinieerd in termen van inkomen, maar 
er kan ook op een andere manier invulling 
aan worden gegeven. Een politieke vraag 
als die naar het sociaal minimum zou moe-
ten gaan over de sociale omstandigheden 
die nodig zijn voor een individu om op een 
volwaardige manier aan de maatschappij 
te kunnen deelnemen. Hoe moeten we dit 
sociale minimum begrijpen? 

Waardering
Laten we eerst kijken waar het sociaal 
minimum mee samenhangt. Een sociaal 
minimum moet in elk geval toegang tot 
essentiële sociale voorzieningen bieden. 
Sociale voorzieningen geven uitdrukking 
aan datgene wat we in onze maatschap-
pij belangrijk vinden: zinvolle arbeid, fat-

Hoeveel heeft een mens mini-

maal nodig om te leven? Die 

vraag is de grondslag van alle 

discussies over de hoogte van 

het minimumloon en van uit-

keringen. Het gaat daarbij 

altijd over geld. En dat moet 

veranderen.
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de menselijke maat
soenlijke zorg, goed onderwijs en een 
zeker pensioen. In onze samenleving, waar 
steeds vaker een beroep wordt gedaan op 
de zelfredzaamheid van de burger (juist in 
tijden van economische crisis), staan deze 
maatschappelijke belangen onder druk. 
Het wordt steeds minder vanzelfsprekend 
dat een geldpotje iemand in staat stelt om 
op een zinvolle manier te functioneren in 
de maatschappij, of hem daarvoor klaar te 
stomen. 
 Een sociaal minimum moet mensen 
bovendien gelijke kansen bieden om hun 
individuele talenten te ontplooien. Maar 
juist wanneer we iedereen op een gelijk-
waardige manier willen behandelen, is het 
belangrijk oog te houden voor verschillen 
tussen mensen. Het zijn iemands eigen-
schappen, kwaliteiten en vaardigheden die 
hem de maatschappelijke erkenning ople-
veren die zo belangrijk is voor een gevoel 
van eigenwaarde. Denk aan waardering 
voor je vak, je inlevingsvermogen, of de 
vaardigheid om verschillende dingen naast 
elkaar te doen. Geld blijft in dat opzicht 
een abstractie – het is blind voor iemands 
unieke persoonlijkheid en situatie. 

Gelijkheid
De vraag naar het sociaal minimum raakt 
aan het gelijkheidsideaal: omdat men-
sen elkaar als gelijken erkennen, bestaan 
er instituties die sociale voorzieningen en 
gelijke kansen waarborgen. Iemand die 
op constructieve wijze over heeft gelijk-
heid nagedacht, is de filosofe Elizabeth S. 
Anderson. In haar tekst What is the Point 
of Equality? (1999) onderzoekt zij aan 
welke voorwaarden een democratische 
samenleving moet voldoen. Anderson her-
innert ons aan de politieke doeleinden van 
het egalitarisme: volgens haar gaat het 
in de eerste plaats om het bestrijden van 
onderdrukking, en het creëren van een 
gemeenschap die gebaseerd is op relaties 
van gelijkheid tussen mensen. 
 Anderson ageert tegen het ‘geluksega-
litarisme’, dat een negatieve conceptie van 
het sociaal minimum impliceert. Geluks-
egalitarisme wil een einde maken aan de 
(natuurlijke) ongelijke verdeling van geluk 
die mensen in hun leven hebben door voor 
pech te compenseren. Iemand met een 
aangeboren handicap kan bijvoorbeeld een 
beroep doen op sociale voorzieningen die 
zijn mobiliteit bevorderen. Geluksegalita-
risten streven weliswaar een zekere mate 
van gelijkheid na, maar kijken niet om naar 
mensen die door hun eigen toedoen in een 

benarde levenssituatie belanden. Een soci-
aal minimum krijgt zo hooguit de negatieve 
status van een verzekering tegen pech. 
 Maar een verzorgingsstaat die haar 
‘zwakke’ burgers ondersteunt door een 
hiërarchisch onderscheid tussen ‘capabel’ 
en ‘niet-capabel’ te maken – zoals geluks-
egalitarisme doet – kan volgens Anderson 
alleen maar denigrerend en paternalistisch 
zijn. En een samenleving die mensen hard 
afstraft op het maken van ‘verkeerde’ keu-
zes creëert ongelijke verhoudingen door 
het resultaat van hun handelen te verab-
soluteren. Bovendien is de drijfveer om 
mensen te compenseren voor pech niet 
geworteld in een opvatting van gelijkwaar-
digheid en wederzijds respect, terwijl dat in 
de ogen van Anderson kernelementen van 
de democratie zijn. Zo gaat een positieve 
opvatting van het sociaal minimum als een 
sociale springplank verloren. 
 Anderson’s opvatting van gelijkheid 
heeft consequenties voor de definitie van 
het sociaal minimum. Niet langer moet het 
gaan om een bepaalde mate van welvaart 
die iemand toekomt, maar om de sociale 
omstandigheden die het mogelijk maken 
voor een individu om te kunnen worden 
wie en wat hij wil. Het accent zou volgens 
deze opvatting van gelijkheid moeten ver-
schuiven van een minimuminkomen naar 
iemands (gewenste) rol in de samenle-
ving en de weg daar naartoe. Met Ander-
son in de hand kunnen we daarom pleiten 
voor een nieuwe invulling van het sociaal 
minimum. 

Bloeien
In een democratie heeft iedereen recht op 
een sociale positie waarin hij gewaardeerd 
wordt om wie en wat hij is, en van waar-
uit hij zich bovendien kan ontwikkelen. Een 
sociaal minimum in de vorm van minimum- 
of een basisinkomen alleen kan dit niet bie-
den: mensen moeten uitgedaagd worden 
om een zinvol bestaan te leiden waarin 
zij erkenning krijgen voor hun ambities en 
doelen, en de keuzes die daarmee gepaard 
gaan. Dat vereist de mogelijkheid tot een 
leven lang leren en scholing op maat, 
waarbij vermogens en talenten de ruimte 
krijgen om te bloeien. 
 Ons huidige onderwijssysteem, waarin 
uniforme toetsingscriteria steeds zwaarder 
wegen en stapelen vaak niet lukt omdat 
er al op jonge leeftijd gesegregeerd wordt 
naar opleidingsniveau, schiet daarin tekort. 
Ook de arbeidsmarkt, waar in toenemende 
mate van mensen geëist wordt dat ze zich 

flexibel opstellen, terwijl de daarbij beho-
rende faciliteiten voor (om)scholing uitblij-
ven, voldoet niet aan deze eisen. Juist hier 
speelt het sociale minimum een belang-
rijke rol: het gaat immers om de mogelijk-
heid van volwaardige deelname aan de 
maatschappij. Iemand die (tijdelijk) buiten 
het onderwijssysteem of de arbeidsmarkt 
valt of dreigt te vallen, verdient intensieve 
begeleiding naar een plek in de samenle-
ving die bij hem past. De weg daar naar-
toe moet zo min mogelijk barrières kennen. 
Goede toegang tot scholing en begeleiding 
is daarom belangrijk. 
 De menselijke maat is in deze benade-
ring van het sociaal minimum de norm: 
juist mensen die het niet lukt om aan de 
maatschappij deel te nemen op een manier 
die hun zijn en kunnen waardig is, zijn 
gebaat bij individuele hulp. Er moet vol-
doende ruimte zijn voor mensen om werk 
te vinden dat goed bij hun past, en volop 
gelegenheid voor bij- of omscholing – ook 
voor laatbloeiers en mensen die pas na 
lange tijd ontdekken wat ze echt leuk vin-
den of waar ze echt goed in zijn. Een op 
het individu toegesneden aanpak die reke-
ning houdt met iemands vaardigheden, 
behoeften, kwaliteiten en wensen, zou er 
bovendien voor kunnen zorgen dat mensen 
er sneller in slagen weer in te stromen op 
de arbeidsmarkt.
 Dat is misschien een streven dat door 
maatschappelijke organisaties in theo-
rie hoog in het vaandel gedragen wordt, 
maar in de dagelijkse praktijk schiet der-
gelijke begeleiding vaak tekort. Het gevolg 
is dat de bijzondere talenten van mensen 
niet tot hun recht kunnen komen en hun 
sociale mobiliteit wordt aangetast. Dat is 
niet alleen schadelijk voor de individuen 
die het direct treft, maar het raakt ook 
onze democratie en (de aansluiting op) de 
arbeidsmarkt. Het is een maatschappe-
lijk belang te onderzoeken welke invulling 
het sociaal minimum in onze samenleving 
behoeft. 
 =
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rijkdom
De financieel-economische crisis heeft 
de vraag naar de legitimiteit van (extreme) 
rijkdom weer centraal op de maatschappe-
lijke agenda gezet. Sommige critici, waaron-
der ook de activisten van protestbewegingen 
zoals de Occupy Movement, stellen dat deze 
crisis niet is veroorzaakt door de verkeerde 
keuzes van de armen of de middenklassen, 
maar door fouten van machtigen – in hun 
ogen de politici, beleidsmakers, adviseurs, 
neoliberale ideologen, en bedenkers van 
specifieke financiële producten. Vooral de 
extreem rijken, die in deze hele discussie 
‘de 1%’ worden genoemd, zijn in de voorbije 
jaren alleen maar rijker geworden. Bij hen 
komt de rekening van de crisis niet te liggen. 

Architectuur 
In Nederland gaat de discussie meestal 
niet over rijkdom (inkomen en vermogen), 
maar wel over topinkomens in de publieke 
of semipublieke sector. Af en toe steekt een 
algemenere discussie de kop op, namelijk of 
er een hoger belastingstarief op inkomen of 
vermogen zou moeten ingevoerd worden. 
Doorgaans winnen de tegenstanders deze 
discussie. Zij pleiten voor lagere belastingen, 
zodat er meer ruimte komt voor ondernemer-
schap, wat nodig zou zijn om de Nederlandse 
economie weer aan te zwengelen. 
 Waarom leggen we de vraag niet gewoon 
helder op tafel: is extreme rijkdom wenselijk? 
Maar om die vraag te beantwoorden moeten 
we veel verder kijken dan de economisti-
sche en individualistische argumenten die 
momenteel het debat domineren. De vraag of 
er grenzen moeten zijn aan extreme rijkdom 
moet beantwoord worden als onderdeel van 
het vraagstuk hoe onze sociale en econo-
mische instituties vorm te geven, en hoe we 

daarbij de belangen afwegen van mensen die 
nu en in de toekomst leven (het vraagstuk 
van intergenerationele rechtvaardigheid) 
en mensen die dichtbij en veraf wonen (het 
vraagstuk van mondiale rechtvaardigheid). 
 Eerst de feiten. In de media worden dis-
cussies over inkomensverdeling doorgaans 
gevoerd in het kader van discussies over 
bezuinigingen en economische groei. Maar 
de obsessie van het overheidsbeleid met eco-
nomische groei zonder oog voor de bredere 
context, is misplaatst. Veel belangrijker zijn 
de vraagstukken die niet over de economie 
of de welvaart in de komende tien jaar gaan, 
maar over de fundamentelere vragen hoe 
wij de aarde achterlaten voor hen die na ons 
komen, en hoe wij omgaan met de mensen 
die het minder goed getroffen hebben. Over 
de massale schade die wij aan de ecosysteem 
van de aarde toebrengen kan ondertussen 
geen misverstand meer verstaan (Broome 
2012, Gardiner 2012, Singer 2002). Ook is 
nu wel duidelijk dat de toekomst van de 
verzorgingsstaat, die in principe voor onze 
kwetsbare medeburgers zorgt, in toene-
mende mate onzeker is. Daarnaast speelt een 
groot vraagstuk op wereldschaal, namelijk 
hoe de mondiale financiële en economische 
architectuur de armen in de wereld hindert 
om uit de armoede te ontsnappen. De proble-
men van de ecosystemen van de aarde, van 
de zwakkeren in onze samenleving, en van 
de armen in de wereld zijn de moreel meest 
urgente problemen van ons tijdperk – want 
dit gaat over fundamentele zaken die er 
intrinsiek toe doen. Dat zou in discussies over 
rijkdom de relevante achtergrond moeten 
zijn. 

Principes
Uit feiten kunnen geen normatieve conclu-
sies getrokken worden: daarvoor hebben we 
morele principes en ethische analyse nodig. 
Ik wil voorstellen om in de discussie drie 
principes in het achterhoofd te houden, die 
in de hedendaagse politieke filosofie relatief 
onomstreden zijn. 
 Ten eerste is er het principe van intergene-
rationele rechtvaardigheid: de huidige gene-
ratie mag niet meer dan haar ‘redelijke aan-
deel’ (fair share) van hulpbronnen verbruiken, 
zodat er voor toekomstige generaties genoeg 
overblijft. Hetzelfde geldt voor het vervuilen 
van de aarde, bijvoorbeeld via CO2 uitstoot. 
De huidige generatie heeft dus de opdracht 
om massaal te investeren in de overgang 
naar een economie die de ecosystemen res-
pecteert. Dat kan door nieuwe technologieën 
te ontwikkelen en de economie om te vor-

men. De overheid kan hier een belangrijke rol 
spelen via haar fiscaal beleid en haar indu-
striepolitiek. 
 Ten tweede is er het principe van mondi-
ale rechtvaardigheid. Nog steeds leven zo’n 
twee miljard mensen in extreme armoede, 
en sterven er elke dag zo’n 20.000 kinderen 
ten gevolge van eenvoudig vermijdbare 
oorzaken zoals diarree en ondervoeding. En 
dat allemaal omwille van de pech van waar 
iemand geboren is: het is volledig toeval en 
had ons evengoed kunnen overkomen. Peter 
Singer was een van de eerste hedendaagse 
filosofen om te bepleiten dat wij deze armen 
moeten helpen (Singer 1972, 2002). Andere 
filosofen, zoals Thomas Pogge hebben uit-
gebreid beargumenteerd dat onze plicht om 
armen te helpen geen liefdadigheid is, maar 
voortvloeit uit onze betrokkenheid bij de oor-
zaken van hun armoede (Pogge 2008). Meer 
conservatieve filosofen vinden dat dit te ver 
gaat (Risse 2005), maar bijna allen zijn ze het 
er over eens dat inwoners van rijke landen 
plichten hebben om de mensenrechten en 
basisbehoeften overal ter wereld te bevorde-
ren (Robeyns 2006).
 Ten slotte is er het principe van soci-
ale rechtvaardigheid binnen een politieke 
gemeenschap (doorgaans een staat). Twee 
invloedrijke ethische theorieën op dit gebied 
beargumenteren dat sociaaleconomische 
ongelijkheden alleen maar mogen bestaan 
indien ze de minstbedeelden ten goede 
komen (Rawls 1971) en dat sociale rechtvaar-
digheid vergt dat mensen niet benadeeld 
worden voor toevalsfactoren (Dworkin 2000). 
Mensen met mentale of fysieke handicaps of 
vormen van ‘pech’ moeten daarom binnen 
de politieke gemeenschap waarin zij leven 
zoveel mogelijk geholpen worden zodat 
de nadelen van die ‘pech’ zoveel mogelijk 
gedempt kunnen worden. 

 Nutteloos geld
Gegeven de feitelijke en morele context die 
hierboven geschetst is, zouden er wat mij 
betreft grenzen moeten zijn aan persoonlijke 
rijkdom. Uitgaande van de drie bovenstaande 
morele principes en de feitelijke achtergrond 
rust er op iedereen een plicht om iets te doen 
aan intergenerationale, mondiale en sociale 
rechtvaardigheid. Bijvoorbeeld, wij hebben 
allemaal de opdracht om onze CO2 emissie 
die boven ons ‘redelijke aandeel’ uitgaat, 
zoveel mogelijk te elimineren of anders te 
compenseren (Broome 2012). En wij hebben 
allemaal de opdracht om de zwakkeren in 
onze samenleving te helpen, iets wat we tot 
nu toe voornamelijk via de verzorgingsstaat 

Morele grenzen aan
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Zoals we een armoedegrens kennen, 

die aangeeft wat in onze samen-

leving het sociale minimum is, zo 

zouden we ook een rijkdomsgrens 

kunnen vastleggen. Daarboven 

neemt het welzijn niet meer toe. 

Dergelijke rijkdom is dus nutteloos 

en kan door de armen worden 

opgeëist. 
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rijkdom
geregeld hebben. Maar wie een modaal inko-
men verdient hoeft niet de helft van zijn inko-
men aan goede doelen weg te geven om een 
rechtvaardig leven te leiden. Een dergelijke 
daad zullen vele mensen zeer lovenswaardig 
vinden, maar we vinden doorgaans ook dat 
iedereen, ook mensen die niet arm zijn, wel 
het recht moeten hebben om een goed of 
betekenisvol leven te leiden, wat ook soms 
kan inhouden dat we ons uitgaven veroorlo-
ven die niet noodzakelijk zijn om een mini-
maal waardig leven te leiden. 
 Maar voor mensen die extreem rijk 
zijn ligt de zaak anders. Er is namelijk een 
materiële bovengrens aan een goed leven. 
In debatten wordt vaak verwezen naar een 
armoedegrens. Wie minder verdient, wordt 
als arm beschouwd. Parallel daaraan zouden 
we ook een ‘rijkdomsgrens’ kunnen vastleg-
gen (Robeyns 2013). Is die rijkdomsgrens een-
maal bereikt, dan kunnen extra uitgaven als 
overbodig worden beschouwd. Vaak gaat het 
om extreme luxe, of om een statussymbool 
in een wedstrijd die nergens toe leidt. Op een 
bepaald moment is iemand zo rijk dat bijko-
mend bezit niets meer toevoegt aan iemands 
welzijn. Daarom is het bezit van rijkdom 
boven die rijkdomsgrens verwerpelijk: toe-
komstige generaties, armen in de wereld en 
zwakkeren in onze eigen samenleving kun-
nen vanuit een rechtvaardigheidsperspectief 
een morele claim leggen op dat ‘nutteloze’ 
geld. 
 Uiteraard moet de rijkdomsgrens zorg-
vuldig worden bepaald en gekwantificeerd. 
Die discussie kan op dezelfde manier worden 
gevoerd als die over de armoedegrens – ook 
daarom voeren wetenschappers al jaren 
discussie. Omdat ‘rijkdom’ gebonden is aan 
de maatschappelijke context, zou ik willen 
bepleiten dat dit op een maatschappelijke 
en dus deliberatieve manier bepaald wordt 
(Robeyns 2013). 

Politieke plicht
Rijke mensen hebben dus een morele plicht 
om nutteloos geld in te zetten voor mondiale 
rechtvaardigheid, sociale rechtvaardigheid, 
of de belangen van toekomstige generaties. 
Maar is dat ook voldoende reden voor de 
overheid om daar een politieke plicht van 
te maken – bijvoorbeeld door dat ‘nutteloze 
geld’ weg te belasten? 
 In een wereld waarin iedereen overtuigd 
zou zijn van bovenstaande argumentatie, zou 
dat zeker zo zijn. Rechtvaardigheidsplichten 
zijn sterke morele plichten, in de zin dat ze 
de politieke autoriteit legitimeren om in te 
grijpen. Maar zolang veel rijken (of mensen 

die verwachten rijk te worden) eigenbelang 
boven moraliteit stellen, en inventief zijn in 
het omzeilen van fiscale maatregelen, zal het 
moeilijk zijn dit politiek te vertalen. Wel kan 
via indirecte maatregelen gewerkt worden, 
bijvoorbeeld door grote bedrijven met veel 
extreem-rijken onder de aandeelhouders niet 
op indirecte manieren te subsidiëren, ook 
niet als dat voor de economische groei nodig 
zou zijn. Of door grote vermogens veel zwaar-
der te belasten dan kleinere vermogens. En, 
misschien wel het belangrijkste, door moge-
lijkheden van belastingsontwijking op grote 
vermogens te dichten, en de controle erop 
scherper te maken. 
 Je kunt natuurlijk tegenwerpen dat er 
geen ‘nutteloos geld’ bestaat: er is altijd wel 
iets waardevols dat mensen met hun geld 
kunnen doen, zowel voor zichzelf (bijvoor-
beeld het aanleggen van een privé collectie 
kunstvoorwerpen) of het steunen van filan-
tropische doelen (bijvoorbeeld natuurbehoud 
of culturele projecten). In pragmatische zin 
is dit terecht: een persoon kan altijd wel iets 
met zijn geld doen. Maar in morele zin treedt 
er toch op een bepaald moment verspilling 
op, omdat de morele waarde van bijkomende 
uitgaven verwaarloosbaar is, al helemaal 
in vergelijking met de grote waarde die dat 
geld heeft wanneer het op effectieve wijze 
aan sociale, mondiale of intergeneratio-
nele rechtvaardigheid besteed zou worden. 
Bovendien kunnen kiezers collectief beslissen 
dat de overheid zich zou moeten inzetten 
voor natuurbehoud of culturele projecten. 
En de rijkdomsgrens zal nog steeds iedereen 
in staat stellen in beperkte mate giften te 
geven, dus vele mensen samen kunnen nog 
steeds een groot verschil maken voor natuur-
behoud of culturele projecten. 
 Een ander kritiekpunt betreft het onder-
liggende beeld van de overheid. Is de over-
heid wel in staat om de juiste daden te stellen 
die sociale, mondiale en intergenerationele 
rechtvaardigheid bevorderen? Zijn privésec-
toren niet veel creatiever, inventiever en min-
der bureaucratisch in het effectief en efficiënt 
aanwenden van ‘nutteloos geld’ voor recht-
vaardigheidsdoeleinden? Dit is een belangrijk 
kritiekpunt, dat echter niet in z’n algemeen-
heid beantwoord kan worden, omdat het een 
empirische vraag is die contextafhankelijk 
is. In zoverre de politieke gemeenschap van 
mening is dat NGO’s of sociale ondernemin-
gen beter in staat zijn het nutteloze geld aan 
te wenden voor rechtvaardigheidsdoelen, 
kan de overheid giften aan die private partij-
en aftrekbaar van de belastingen maken. De 
extreem-rijke persoon kan dan zelf kiezen of 

hij zijn nutteloos geld weg schenkt aan zo’n 
private partij, dan wel kiest om via de over-
heid de weg naar de rechtvaardigheidsdoelen 
te bewandelen. 

De kans dat een dergelijke honderd procent 
belasting op ‘nutteloos geld’ snel ingevoerd 
zal worden is niet groot, gegeven het huidige 
ideologische klimaat. Maar misschien ligt 
daar wel het primaire werk voor filosofen: om 
de vanzelfsprekendheden uit het dominante 
ideologische klimaat bloot te leggen. In de VS 
werd op het einde van de Tweede Wereldoor-
log een marginale inkomensbelasting op de 
hoogste inkomens ingevoerd van negentig 
procent. Die hoogste marginale belastings-
voet zou tussen de negentig en zeventig 
procent blijven tot Ronald Reagan in 1981 
president werd. Wat op het eerste gezicht 
dus radicaal en onrealistisch is, blijkt dat toch 
niet te zijn. We moeten alleen wat verder 
terug in de geschiedenis kijken. 
 =
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Kiezen om te delen: 
debat op 
bureaudehelling.nl 

Bram van Ojik werkt aan een 
nieuwe visie op werk en sociale 
zekerheid, die hij op 28 septem-
ber presenteert. Zeven jaar na de 
publicatie van ‘Vrijheid eerlijk delen: 
vrijzinnige voorstellen voor sociale 
politiek’, waarin Femke Halsema en 
Ineke van Gent een visie op de par-
ticipatiesamenleving fomuleerden, 
buigen GroenLinksers zich wederom 
over kwesties als de positie van flex-
werkers, het recht of de plicht om te 
participeren en een gegarandeerd 
basisinkomen. Op de website van 
Bureau de Helling werd in juni en 
juli volop debat gevoerd over deze 
onderwerpen. Veel leden namen 
de moeite hun ideeën op papier te 
zetten. Of het nu is via een basisin-
komen dat mensen de vrijheid geeft 
minder te werken, arbeidstijdverkor-
ting (ATV), of een flexibele indeling 
van arbeidstijden: GroenLinksers 
streven naar een ontspannen 
samenleving. Het leven draait niet 
enkel om het verwerven van zoveel 
mogelijk inkomen. Iedereen moet 
naast werken en leren voldoende 
tijd overhouden voor familie, vrien-
den en vrijetijdsbestedingen. Boven-
dien vindt GroenLinks het belangrijk 
dat mensen niet in een afhankelijke 
positie terechtkomen, of dat nu is 
van de overheid of de markt. Enkel 
met voldoende eigen zeggenschap 
en ruimte kunnen burgers zich indi-
vidueel ontplooien.

Lees meer op de website van de 
Helling: http://bureaudehelling.nl/
debat/kiezen-om-te-delen

Lezingenreeks 
Europa 

Behalve lokale verkiezingen zijn 
er komend voorjaar ook Europese 
verkiezingen. Op 22 mei 2014 gaat 
Nederland naar de stembus om 
het Europese parlement te kiezen. 
Bij velen bestaat onduidelijkheid 
over de manier waarop ‘Europa’ nu 
eigenlijk functioneert. Wie beslist 
wat en waarom? Daarom organi-
seert bureau de Helling vanaf 6 
januari een cursus over Europa. Zes 
maandagavonden lang komen goed 
ingevoerde sprekers naar Utrecht 
om duidelijk te maken hoe het in 
elkaar zit, waar het om gaat en wat 
er anders moet in de Europese Unie. 
Behalve op de structuur en organisa-
tie van de Unie zullen thema’s aan 
de orde komen als: de financieel-
economische crisis, Groene politiek 
in Europa, het sociale Europa, de 
voedselpolitiek en het Europa van 
de burgers. Heikele punten als het 
gebrek aan democratie in Europa, 
de lastige relatie tussen de natio-
nale staat en de internationale orde 
worden natuurlijk besproken, net als 
de overkoepelende vraag: wat bindt 
ons nu eigenlijk in Europa? Nadere 
informatie volgt. 

U kunt zich nu al opgeven via 
 dehelling@gmail.com. 

De financiële crisis: 
lessen voor de  Groenen

Jasper Blom verzorgt op de Groen-
Links ledendag van 28 september 
2013 een lezing over de mondiale 
financieel-economische crisis. Aan 
de hand van de persoonlijke verha-
len van enkele bekende en minder 
bekende actoren uit de crisis wordt 
de dynamiek van de crisis inzichte-
lijk gemaakt. Door de belangrijkste 
ontwikkelingen van het financiële 
systeem sinds de jaren zeventig te 
schetsen wordt duidelijk hoe het 
toneel waarop de hoofdpersonen 
hun – vaak tragische – rol speelden 
opgezet is. Daarbij wordt betoogd 
dat er wel degelijk sprake was van 
regie: de mondiale integratie en 
expansie van het financiële systeem 
was geen autonome, losgeslagen 
ontwikkeling. Concrete beslissingen 
van beleidsmakers en bankiers 
lagen dus ten grondslag aan de 
crisis. Het resultaat was een onhoud-
baar traject van economische groei 
gefinanciëerd door schulden. Het 
zaak voor groenen om te laten zien 
welke andere beslissingen zij zullen 
nemen. Jasper Blom zal daarvoor 
alvast concrete voorstellen doen.

Publicaties 
 medewerkers 

• Jasper Blom, 
(met Liesbeth van Tongeren en Huib 
van Essen), 
‘Een eigen auto hebben is uit de 
mode’, De Joop, 18.6.2013 (ook ver-
schenen in regionale bladen)

‘Gemeenschappelijke lijnen in het 
GroenLinks denken over sociale 
zekerheid’, www.bureaudehelling, 
1.8.2013. 

• Erica Meijers, 
(met Rik Delhaas) ‘Duitsland: de 
prijs van het economisch succes’, 
radio 1, VPRO radio Bureau Buiten-
land 1.9.2013

‘Tijd om je moeder uit haar jas 
te praten’, Nederlands Dagblad 
3.8.2013

‘Tolerantie 2013: iets eisen van de 
ander’, Trouw 14.6.2013. 

Vijf columns voor De Andere Wereld, 
IKONradio, op 2, 9, 13, 23 en 30 juni 
2013 op ikonrtv.nl/daw/column en 
op bureaudehelling.nl onder de 
titels: Afscheid van Job de Haan, 
Way oud? Kerk in de wereld, Hoe 
verdraagzaam? en Griekse ruilhan-
del: win-win.
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Wachten op het zoet

Ted Struwer wil de crisis een gezicht 

geven. Voor haar eindexamen project aan 

de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht 

volgde ze drie mensen en maakte van hun 

ervaringen een beeldverhaal. Hiernaast een 

impressie van het verhaal van Pien Vonk. 

Alle verhalen zijn te lezen op 

www.wachtenophetzoet.nl
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Un mensaje que 
fuese capaz de 
sacar una sonrisa. 
Sin querer salvar 
el mundo ni decirle 
a nadie en lo que 
tiene que creer.



/ naar een groene economie /
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Omslag
Onderaan: Francisco de Pajaro uit de serie Art is 
trash, zie p. 32. 
Bovenaan: een beeld uit de computer game 
 Machinarium van het Tsjechische Amanita Design. 
Een indy-game met artistieke en sociale aspira-
ties. Als robot die verbannen is naar de schroot-
hopen, moet je de weg terugvinden naar de stad.
Zie www.amanita-design.net

Hiernaast: de ‘supermees’ wordt vanaf 1 januari 
gefokt door het NIOO-KNAW in Wageningen. 
De onderzoekers willen een koolmees die bestand 
is tegen klimaatverandering. Bron: Trouw, 
19-11-2013. Foto: Jacqueline  Brummans
www.jacquelineimaging.zoom.nl

“Het woord kapitalisme doet er steeds minder toe” 6
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De redactie van de Helling 
wenst u goede feestdagen 
en een duurzaam en 
gelukkig 2014!
Volgend jaar zal u meer over ons 
kunnen lezen. Want de redacteuren 
van de Helling zijn zeer actief op 
allerlei verschillende  terreinen en 
hebben een groot  netwerk. Yolande 
Jansen hield afgelopen maand 
haar oratie als bijzonder hoog
leraar Humanisme in relatie tot 
 religie en seculariteit aan de VU en 
Jaïr Schalkwijk lanceerde met zijn 
Doetankeenfilmoverdiscriminatie
door de politie. Zie  www.doetank.
org/discriminatietest. 
 Al die redacteuren en niet te 
vergeten de medewerkers van het 
ontwerp en het beeld, helpen de 
Helling de tijdgeest te proeven en 
zich steeds te vernieuwen. Dat 
blijven we doen, in 2014 allereerst 
met een nummer over Europa 100 
jaar na de Eerste Wereldoorlog.
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REDACTIONEEL Een kleine stap voor een mens….
Samen met je minuscule vriendjes moet je het laatste 

zaadje van de boom waarin jullie wonen zien te redden 

van boze parasieten die je huis dreigen te vernietigen. 

In de computergame Botanicula van het Tsjechische 

Amanita Design, waarvan deze pagina een beeld toont, 

kom je terecht in een volkomen vreemde wereld, een 

ecosysteem waarvan je de logica niet kent. Iets verge

lijkbaars overkomt degene die binnengaat in de wereld 

van de groene economie. 

 Die heeft wel iets sprookjesachtigs, vol verleidelijke 

én huiveringwekkende vergezichten. Welke weg leidt 

naar de ondergang, en wanneer leven we nog lang en 

gelukkig? Is het wijs te kiezen voor  ‘intelligente groei’, 

waarbij technologie en creativiteit ervoor zullen zorgen 

dat de wereldeconomie volgens de vertrouwde princi

pes van de markt kan blijven groeien zonder de aarde te 

vernietigen, of gaat het toch beter volgens de inzichten 

van de blauwe economen? Zij vinden zelfs het denken 

in kringlopen en recycling niet ver genoeg gaan en 

ontwerpen een wereld waarin sociale en economische 

structuren op een hele nieuwe manier in elkaar grijpen.

 De groene avonturier wordt geconfronteerd met vele 

vragen: wanneer is een economie eigenlijk groen? Of 

kun je beter spreken van duurzaam of ecologisch en wat 

is het verschil? Brengt regionalisering redding of is er 

geen weg terug uit de geglobaliseerde wereld en hoeft 

dat ook niet? Wie is de motor van de verduurzaming van 

productie en consumptie: de overheid, de markt, de 

consument en/of nieuwe opkomende collectieven? 

Deze vragen, die de uitgangspunten van dit thema

nummer over groene economie vormen, brengen de 

duurzame zoeker al snel in een zeer reële werkelijk

heid, waarin het draait om banen en vaardigheden, 

om innovatie en businessplannen, om democratie en 

stedenbouw. Er blijkt overal duurzame activiteit, dat wil 

zeggen activiteit gericht op het langdurige welzijn van 

alle mensen op een bloeiende aarde: van burgers die 

zonnepanelen plaatsen en vervuilende staalfabrieken 

die prijzen winnen als beste recycler, tot jonge onder

nemers die de wereld zonder subsidie en via de markt 

willen verbeteren, bijvoorbeeld door het maken van 

groene computergames en duurzame telefoons.

 Uit deze Helling blijkt dat er veel onverwoestbare 

doeners, denkers en enthousiastelingen zijn, die het 

doemdenken en de ideologische strijd achter zich heb

ben gelaten en zich bezig houden met het ontdekken 

van een nieuwe economische en sociale logica. Ondanks 

de forse tegenwerking door machtige producenten en 

profiteurs van fossiele energie en ook nogal eens door 

wetten en overheidsbelangen, werken zij toe naar een 

nieuwe morgen, waarop de aarde weer fris en stralend 

zal zijn. Zolang de nacht van het vervuilende kapitaal 

nog duurt, is hun blik gericht op de maan, die wat hen 

betreft niet verwijst naar sprookjes, maar naar de 

wetenschap dat het onmogelijke kan gebeuren. Ieder

een kan vandaag de stap zetten die Neil Armstrong op 

1 juli 1969 deed en die onze wereld voor altijd veran

derde. Je zou er zelfs als hardnekkige melancholicus 

weer hoop van krijgen….

 Erica Meijers
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interview met annemieke roobeek  —  Door Erica Meijers, hoofdredacteur de Helling

kapitalisme“ Het woord
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Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie 
en Transformatiemanagement aan 
Nyenrode Business Universiteit. Ze heeft 
een lange lijst commissariaten en adviesra-
den op haar naam, waaronder KLM, ABN 
AMRO en PGGM. Daarnaast adviseert ze 
bedrijven en organisaties over duurzaam-
heid, innovatie en netwerken. Eind novem-
ber verscheen haar nieuwe boek, dat ze 
met collega-hoogleraar Jacques de Swart 
schreef: Sustainable business modeling. Hierin 
wordt uiteengezet hoe bedrijven zowel 
strategisch als cijfermatig de omslag kunnen 
maken. We ontmoeten elkaar bij haar bedrijf 
MeetingMoreMinds, dat zich richt op net-
werken en innovatie. 

Groene economie is tegenwoordig in ieders 
mond. Maar waar hebben we het precies over? 

“Ik spreek liever van duurzame economie, 
omdat daar het woord toekomstbestendig in 
besloten ligt. Het houdt in dat je verder kijkt 
dan je neus lang is en zorgvuldig omgaat 
met de drie P’s: People, Planet en Profit. Dit 
model, ontwikkeld door John Elkington, gaat 
uit van een balans tussen deze drie. Dit bete-
kent een ware paradigmawisseling in bedrij-
ven, omdat het om een heel andere manier 
van zowel denken als opereren vraagt. Het 
sluit winstmaximalisatie uit en dat is voor 
de meeste ondernemingen de imperatief 
geweest. Maar zo’n omslag maak je niet van 
de ene op de andere dag: het vergt een tijd-
pad. De ervaring van de koplopers leert dat 
de meerkosten tot versneld innoveren lei-
den en tot een betere marktpositie.
In elke sector betekent duurzaamheid iets 
anders. In de zorg zal het accent meer op de 
eerste P liggen: ervoor zorgen dat de men-
sen die voor je werken dat langdurig kunnen. 
En als een metaalbedrijf afvalbakken maakt 
van duurzame materialen, en ook mensen 
aanstellen die verder van de arbeidsmarkt af 
staan, dus ook hun sociale plicht doen, dan 
ontstaat er een nieuwe balans in de strategie, 
de bedrijfsvoering en de producten of dien-
sten van een onderneming.” 

Wat betekent een duurzame bedrijfsvoering 
voor bijvoorbeeld de bankensector? 

“Bij ABN AMRO, waarvan ik commissaris 
ben, hebben we in onze strategie Foresight 
duurzaamheid nu op de derde plaats op een 
tien punten lijst gezet. Het hoofdkantoor is 
duurzaam gemaakt, en het aanbod van de 
bank in beleggingen en investeringen wordt 
bekeken, voor zowel particulieren als de 
zakenbank. Zo is er onderzoek gedaan om 
ladingen op bijvoorbeeld schepen te voor-
zien van een risicofactor. Naarmate de lading 
duurzamer is heb je een gunstiger tarief. Als 
grote systeembank is het moeilijker dan voor 
een bank als Triodos, maar de ABN AMRO 
zet zich in, en dat zou ik drie jaar geleden 
nog niet zo gezegd hebben. In de bankensec-
tor gaat het om het samen optrekken met 
klanten, om openheid en om het toekennen 
van andere criteria bij financiering. Bij andere 
sectoren gaat het proces sneller, denk aan 
Desso of Interflor in de tapijtenbranche of 
denk aan Unilever en het aanbod in super-
markten. Duurzaamheid is nu ontdaan van 
ieder geitenwollensokkenimago. Dat proces 
is al gaande vanaf de Club van Rome in 1972, 
maar we kunnen er nu de ogen niet meer 
voor sluiten. Veel trends komen samen. 
Klanten willen het. Duurzaamheid is main-
stream business geworden.” 

In groene partijen en de milieubeweging is een 
debat over de vraag over groene groei versus 
consuminderen en verandering van leefstijl. 
Hoe kijkt u daar tegen aan? 

“Ik vind dat een jaren zeventig debat. Destijds 
was er een ideologische strijd, nu niet. Ik 
geloof dat een sociaal-duurzaam kapita-
lisme ook mogelijk is. Ik zie ons niet allemaal 
autarkisch worden en van ons groentetuintje 
eten. Wel zie ik dat mensen liever gezonde 
en eerlijke voeding uit de regio willen. Deze 
tijd biedt de mogelijkheid om met moderne 
technologieën duurzame materialen, grond-
stoffen en energie-substituten te realiseren, 
net als betere voedingstoffen, een gezonder 
klimaat in huizen, beter onderwijs en der-
gelijke. Ik denk dat het woord kapitalisme er 
steeds minder toe doet.”

Een verschil met de jaren zeventig is dat er nu 
in veel vroegere derde wereldlanden meer wel-
vaart ontstaat en de vraag naar producten 
toeneemt. 

“Gelukkig! Dat was toch ook ons streven!!” 

Maar dat leidt ook tot een enorme toename 
van het tekort aan grondstoffen en energie. 

“Zo moet je niet denken. Het mooie van onze 
tijd is dat deze landen ook veel sneller kun-

nen leren en niet in dezelfde valkuil hoeven 
trappen als het Westen. Natuurlijk zorgt de 
nieuwe middenklasse in een land als China 
ook voor milieuproblemen. Maar bedenk 
ook dat al die nieuwe hotels in Amsterdam 
niet gebouwd zouden worden als er geen 
stroom Chinezen deze kant op zou komen. 
En kijk naar de mobiele telefonie in Afrika. 
Die is veel verder dan hier, omdat veel inves-
teringen in koper, kabel of glasvezel daar niet 
nodig waren. We zijn nu eenmaal wereld-
burgers met elkaar. In plaats van het vinger-
tje te heffen kunnen we beter tegen elkaar 
zeggen: kijk, wij doen het zo. Overigens zijn 
we daarvoor in Nederland niet in de beste 
positie, want we zijn hier helemaal niet zo 
goed in duurzaamheid. Ik zou dus inzetten 
op samenwerking vanuit Europa. Dat is een 
vredelievender manier om de wereld duur-
zamer te maken.” 

De transitie in Nederland vindt toch vooral in 
het bedrijfsleven en door burgers plaats, en 
weinig vanuit de overheid. 

“In 2011 was ik voorzitter van de commis-
sie van de Raden voor de Leefomgeving en 
Infrastructuur (RLI) die het advies Remmen 
los opstelde voor de transitie naar duurzame 
energie in ons land. Tijdens dat onderzoek 
werd duidelijk dat er in Nederland enorme 
hindermachten tegen verduurzaming 
bestaan. De grootste zat tot nu toe bij de 
overheid, bij het ministerie van Economische 
Zaken – daar waait nu overigens een andere 
wind – en bij het ministerie van Financiën. 
Die laatste int ook de accijnzen op fossiele 
energie en heeft dus verschillende petten op. 
De politiek heeft dit tot nu toe geaccepteerd 
en zelfs gestimuleerd. De tweede hinder-
macht zit bij Shell en de grote fossiele ener-
giebedrijven. Veel fiscale politiek is vroeger 
speciaal voor hen gemaakt. Shell heeft ons 
land op zijn minst op vijftien jaar achter-
stand gezet. Maar nu het in de VS hard zijn 
neus heeft gestoten door veel te veel te 
betalen voor schaliegasvelden, zou Shell wel 
een toontje lager mogen zingen. Want het 
heeft zelf laten zien dat het de verkeerde 
strategie heeft gekozen. 
Dan zijn er de grote energiebedrijven, die 
tot nu toe, op Eneco na, allemaal massificatie 
en centralisatie voorop stellen. Zij hebben 
veel baat bij het fiscale regime, waarbij de 
grootgebruikers bijna geen belasting beta-
len over energie. Dat stamt nog uit de tijd 
dat gas gestimuleerd werd, maar nu hindert 
deze wet het grootschalig gebruik van her-
nieuwbare energie. 
Bedrijven die wel duurzaam willen, komen 
daardoor in het dilemma dat ze financieel 

kapitalismedoet er steeds minder toe” 

Iedereen heeft het erover: vergroening 
van de economie. Het bedrijf dat het 
begrip duurzaamheid nog niet in zijn 
jaarverslag noemt, loopt hopeloos 
achter. Er zijn hindermachten, maar 
toch is het tij niet meer te keren. 
Duurzaamheid wordt mainstream. 

interview met annemieke roobeek — Door Erica Meijers, hoofdredacteur de Helling

foto: peter valckx
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gezien beter in de fossiele energie kunnen 
blijven, terwijl ze vanuit hun waarden voor 
duurzaamheid willen kiezen. 
Zij die zijn aangesloten bij de Groene Zaak 
[een netwerk van bedrijven voor een duur-
zame economie red.], hebben wel het lef om 
te kiezen. Zij zijn de echte trekkers en heb-
ben ook altijd een visionaire leider. Daarvan 
hebben we er erg weinig in ons land. We 
hebben wel veel kaaskoppen, die denken 
dat ze met stoere financiële praat een bedrijf 
kunnen leiden. Maar we hebben meer 
mensen nodig zoals Feike Sijbesma (DSM), 
Camiel Eurlings (KLM) en Paul Polman 
(Unilever), die hun nek uitsteken.
Het gaat om een verschuiving in de mind-
set. Druk door consumenten is daarbij erg 
belangrijk, maar ook door buitenlandse 
bedrijven. De RAI krijgt bijvoorbeeld de ene 
duurzaamheidsprijs na de andere. Waarom? 
Steeds meer van hun buitenlandse klanten 
checken of de plek van samenkomst wel 
duurzaam is. Afnemers eisen – onder druk 
van consumenten – steeds vaker transparan-
tie over het productieproces en de herkomst 
van materialen. Als je duurzaam produceert, 
kom je eenvoudigweg hoger op de lijstjes 
bij steeds meer bedrijven die een hele duur-
zame keten willen garanderen.”

Behalve dat ze als consument druk uitoefenen, 
nemen burgers ook steeds vaker zelf duurzame 
initiatieven. Welke bijdrage levert deze bewe-
ging van onderaf? 

“In economisch opzicht mag het een druppel 
op een gloeiende plaat zijn, maar het gevoel 
van mensen om zelf bij te dragen is honderd 
keer belangrijker dan de paar centen die het 
oplevert. Zij hebben allang begrepen dat 
energie een waarde geworden is. De grote 
centrales zouden zich moeten realiseren 
dat het tijd is hun klanten iets anders aan 
te bieden dan vervuilende fossiele energie. 
Maar de lobby is sterk. Bij protesten tegen 
bijvoorbeeld windmolens moet je je altijd 
afvragen van wie het komt. De lobby tegen 
wind- en zonne-energie neemt nu sterk toe, 
omdat de groei ervan veel harder gaat dan 
de grote energiebedrijven verwacht hadden. 
Maar het gebeurt ook subtieler. Bedrijven 
als Exxon en Shell hebben in afgelopen 
decennia indirecte ondersteuning gegeven 
aan denktanks om quasi wetenschappelijke 
studies op te stellen die aan zouden tonen 
dat duurzame energie te weinig oplevert, 
te duur is etc. Ook in de klimaatdiscussie 
zaait men op deze manier verwarring. Het 
boek The Merchants of Doubt is hiervan een 
uitstekend wetenschappelijk bewijs. Er is 
waarschijnlijk geen bedrijf dat er zo goed in 

is om invloedrijke mensen aan zich te bin-
den als Shell, zoals dit jaar weer oud-staats-
secretaris van Justitie en oud-PvdA-Kamerlid 
Nebahat Albayrak. Shell doet natuurlijk ook 
aan groene marketing, maar het voert geen 
oprecht duurzaamheidsbeleid. En dat kan 
ook niet als je kernproduct fossiele energie 
is.
Maar de scepsis groeit. Waarom zouden wij 
nog oorlogen en politieke instabiliteit over 
hebben voor fossiele brandstoffen, als de 
zon, de wind en het water vrij beschikbaar 
zijn en decentraal opgewekt kunnen wor-
den?” 

Is verduurzaming ook niet een kwestie van een 
wisseling van generaties? Jonge mensen met 
een andere mentaliteit, voor wie duurzaamheid 
vanzelfsprekend is?

“Nee, dat denk ik niet. Er zijn al drie genera-
ties opgevoed met afval scheiden. Voor hen 
is duurzaamheid vanzelfsprekend. Maar de 
jonge generatie Y komt wel met een nieuwe 
manier van ondernemen. Bedrijfjes die star-
ten vanwege een maatschappelijk vraagstuk 
en daarom meer lijken op social enterprises, 
maar die heel technisch en innovatief te 
werk gaan. Bijvoorbeeld Fairphone. Ze zijn 
sustainable, innovative en social, maar het zijn 
bedrijven, geen NGO’s. Ondernemen heeft 
voor hen te maken met ontplooiing, vrijheid 
en zingeving. Ze willen niet afhankelijk zijn 
van overheidssubsidies of donaties en ze 
houden niet van stroperige bestuurslagen. 
Daarom zijn het vaak kleinschalige bedrijf-
jes, die in een netwerk opereren. Doordat 
ze zo hoogwaardige kennis delen, kunnen 
ze toch veel invloed hebben. Zij worden de 
bakens voor de grote bedrijven. Fairphone 
is nu klein, maar de invloed zal reiken tot de 
Samsungs van deze wereld. Op termijn zul-
len ook die een duurzame telefoon maken.
Als je zo werkt en niet meer alleen naar 
winstmaximalisatie kijkt, dan heb je een 
ander businessmodel nodig, dat ook nieuwe 
productietechnieken ontwikkelt (green engi-
neering). De kennis daarvoor is in Nederland 
goed, al zijn onze Oosterburen beter. In 
Nederland is kapitaal nodig om van het 
eerste enthousiasme de stap te kunnen zet-
ten naar een serieus bedrijf. Veel nieuwe 
ondernemingen in Nederland vallen in die 
zogenaamde valley of death. De financiële 
sector zou meer smart en slow kapitaal vrij 
moeten maken, in plaats van het gebruike-
lijke venture- of durfkapitaal, dat inzet op de 
drie beste bedrijven van honderd nieuwe. 
De rest haalt het niet. Als dit naar 50/50 kan, 
is er al enorm veel gewonnen. Slow betekent 
dan: langzamer groeien met minder winst in 

het begin, en smart: versnellen dankzij net-
werken en ondersteuning door grote bedrij-
ven, die bepaalde taken overnemen, zoals 
marketing, distributie en de boekhouding. 
De overheid kan hierbij garanties geven. Dit 
zou enorme positieve gevolgen voor onze 
economie hebben. 
Ik ben ervan overtuigd dat we de tipping 
point voor duurzaamheid nu wel in het vizier 
hebben, dat magische moment waarop 
nieuwe ideeën en trends zich als een lopend 
vuur door de hele samenleving beginnen te 
verspreiden.”
 =
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April is the cruellest month heet het 
vaak, naar de beroemde beginregels van The 
Waste Land van de Amerikaans-Engelse 
dichter Thomas Stearns Eliot (1888-1965). 
De strekking is zoveel als: die hoop en dat 
leven is er verdomme nog steeds. De kinderen 
van de jaren tachtig horen natuurlijk een echo 
in Prince’s Sometimes it snows in april. 
Maar iedereen met een beetje Nederlands 
verstand weet dat niet april maar decem-
ber de wreedste maand is. December is de 
maand waarin ons dingen worden afgepakt. 
 Dit jaar zwarte piet. Het protest tegen 
de kritiek op zwarte piet is anders dan 
ander nationalistisch verzet, zoals dat tegen 
Europa. Brussel valt inderdaad veel te ver-
wijten, maar ieder kind voelt dat er iets niet 
helemaal lekker zit wanneer je je feeste-
lijk optuigt met een uitgebreide serie verwij-
zingen naar slavernij en andere vormen van 
onderdrukking. Over een jaar of tien is het 
pexit , dan zijn de dominante trekken van de 
zwarte piet vervangen door een ander knech-
tenuniform. Misschien zo’n mooi gesneden 
pak van een minister-president die Washing-
ton van inlichtingen over zijn burgers voor-
ziet. 
 Volgend jaar wordt ons het vuurwerk 
afgepakt. Er zit grote overlap tussen hard-
nekkige pietenpleiters en fanatieke vuurwer-

kadepten. Mensen die houden van tradities 
maar die niet weten waar Pinksteren voor 
staat en die denken dat vasten iets voor mos-
lims is. Ze zullen zich net als bij zwarte piet 
even massaal verenigen om hun vuurwerk 
te verdedigen. En even tijdelijk. Want ook 
hier geldt dat een kind ziet dat veel van het 
vuurwerk lelijk en gevaarlijk is, en als zoge-
naamde traditie al helemaal de invented sta-
tus heeft van het koeschijten en boerengolf. 
Allicht dat over een jaar of vijf elke stad of 
elk dorp enige bijstandsgerechtigden vrijwil-
lig aanstelt om namens de gemeenschap een 
serie sierpijlen af te laten gaan rond de jaar-
wisseling. 
 Daarmee is het afpakken niet afgelopen. 
Als de kledingvoorschriften voor de bijstand 
doorgetrokken worden naar het hele publieke 
domein mag over een jaar of tien ook de man 
met een lange baard en een jurk en een rare 
hoed niet meer. Aan de kerstvakantie zelf 
zal daarna wat gedaan worden. Niet alleen 
is die zo lang dat onderwijs en arbeidsmarkt 
er onder leiden. Door de klimaatverande-
ring verliest het hele pre-christelijke idee van 
een periode waarin we ons fysiek en men-
taal voorbereiden op een lange nacht behoor-
lijk aan betekenis. Een paar dagen rond eind 
december is genoeg. 
 Het volk mort maar de elite trekt ver-

der. December zal eerst het brandpunt van 
nationalistisch verzet worden. Dan ontstaan 
er nieuwe tradities. Zoals die waarop men in 
besloten kring rotjes naar zwart geschminkte 
mensen met plakbaarden gooit. Gezellig en 
toch ook historisch. Eerst gebeurt dat in het 
geheim op verschillende data, later zullen de 
scholen er vrij voor geven op een vaste dag. 
Het is een feest dat het kwaad uitbant zullen 
antropologen ons dan uitleggen, en we gaan 
er zeker vijftig jaar mee door. 
 =

      De 
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In 2006 schreven Wijnand Duyvendak en Femke 
Halsemahetpamflet(Eko)nomie, inspiratie voor groene inno-
vatie met voorbeelden van duurzame economische initiatie
ven van over de hele wereld. Zij riepen de overheid op om 
ambitieuze doelstellingen voor het bedrijfsleven te zetten. 
Daarmee krijgt het bedrijfsleven de prikkel om met duur
zame innovaties de economie te vergroenen. Op het gebied 
van duurzaamheid is het ‘grenzen trekken, grenzen verleg
gen.’ Inmiddels zijn we vier kabinetten zonder duurzaam
heidsambities verder en bevindt Europa zich in een diepe 
economische crisis. Hoog tijd dus voor hernieuwd debat 
over de omslag naar een groene economie. 
 Want het staat buiten kijf dat die omslag onvermin
derd nodig is. De wereld loopt tegen urgente milieuproble
men aan: klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en 
schaarste van grondstoffen. Onze huidige manier van leven 
put de aarde en onze sociale draagkracht uit. Schuldgedre
ven consumptie joeg de economische groei op, maar heeft 
uiteindelijkbijgedragenaandemondialefinanciëlecrisis.
Tegelijkertijd wordt al duidelijker dat de stijgende inkomens 
die door economische groei mogelijk worden, niet per se 
het welzijn verhogen. In rijke landen draagt economische 
groei slechts beperkt bij aan welzijn, maar vormen werk
loosheid en inkomensongelijkheid wel duidelijke bedrei
gingen voor ons geluk (De Beer 2007). Een groene visie op 
economie vraagt dus om een breder begrip van welzijn dan 
inkomen alleen. Een groene economie opereert niet alleen 
binnen ecologische grenzen, maar richt zich dus ook op 
bestrijding van werkloosheid en het verkleinen van sociale 
ongelijkheid. 

Omslag
Het is een grote uitdaging voor Nederland om binnen eco
logische grenzen te blijven en tegelijk werkgelegenheid te 
behouden. De Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid heeft net een diepgravende studie afgerond 
naar de toekomst van de Nederlandse economie (Naar 
een Lerende Economie), waarin ook wordt gekeken naar de 
groene aspecten hiervan (Faber 2013). De WRR consta
teert dat de Nederlandse economische structuur relatief 
gevoelig is voor de meest urgente milieuproblemen: belang
rijke sectoren zoals energie, transport en voeding/agro zijn 
relatief materiaal en energieintensief. Deze sectoren zul
len daarom direct getroffen worden door grondstoffen
schaarste en benodigde klimaatmaatregelen. Willen we 
werkgelegenheid behouden en milieuproblemen oplossen, 
dan zal dus urgent een omslag naar een groene economie 
gemaakt dienen te worden.
 Een aantal vragen dringen zich op bij die omslag: waar 
gaat het precies om? Hoe werkt dat dan? Wie gaat het 
doen? In dit stuk staan we stil bij deze drie vragen. We ver
kennen waar de discussie over gaat en welke dilemma’s 
daarbij naar voren komen. We hopen daarmee een goede 
voorzet te geven voor een discussie over het groene ant
woord op de economische crisis. Deze voorzet zal uiteinde
lijk ingekopt worden in een essay dat de fractievooorzitter 
van GroenLinks in de Tweede Kamer, Bram van Ojik, samen 
met ons schrijft. Hierin zal de GroenLinkse visie op het wat, 
hoe en wie van de groene economie uiteen worden gezet.

De diepe economische crisis in Europa vindt 

plaats tegen een achtergrond van fundamentele 

veranderingen in de wereldeconomie, die de 

omslag naar een duurzame economie urgent 

maken. Dit roept ook in Nederland belangrijke 

vragen op: hoe maken we die omslag en wie 

neemt daarbij het voortouw? 

Bas Eickhout en Jasper Blom 
Delegatieleider GroenLinks in het Europese Parlement

en directeur van Bureau de Helling Werken aan een g
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Groei en geluk
Zeker sinds het waarschuwingsschot dat de Club van Rome 
in 1974 loste met haar rapport The limits to growth wordt 
de discussie over groene economie vaak gevoerd in ter
men van groei en krimp van het Bruto Binnenlands Product 
(bbp). Centraal staat dan de vraag of een economie kan 
blijven groeien bij eindige natuurlijk hulpbronnen en zon
der natuurlijke rijkdom helemaal uit te putten. De meest 
recente bijdrage aan deze discussie komt van Ralf Fücks, 
directeur van de Heinrich Böll Stiftung (het wetenschap
pelijk bureau van de Duitse Grünen). In zijn boek Intelligent 
Wachsen pleit hij voor ‘slimme groei’ (zie het artikel van 
Fücks op p. 28). Hoewel deze  discussie erg herkenbaar is, 
kleven er ook nadelen aan de discussie over economische 
groei.
 Allereerst is het bbp op zich niet goed of slecht, het is 
slechts een economische statistiek. Een economische sta
tistiek waarop ook nog eens het nodige af te dingen valt. 
Door het debat desondanks in deze termen te voeren ont
staat de valkuil dat milieuproblematiek en natuurschoon in 
zuivereconomischetermenwordengedefinieerd.Daarmee
wordt het debat geframed in termen waar groenen eigen
lijk fundamentele kritiek op hebben. Er wordt gesproken 
over natuur als een vorm van productiekapitaal. Milieupro
blemen betekenen simpelweg een afschrijving op ‘natuur
lijkkapitaal.’Alshetdeeconomischeefficiëntietengoede
komt moet er maar gewoon een substitutie plaatsvinden 
van natuurlijk kapitaal met andere productiefactor. Econo
mische groei gaat voorbij aan het ongeluk dat inkomenson
gelijkheid en werkloosheid veroorzaken. Door in deze ter
men te spreken wordt de onderliggende norm in het debat 
(economische groei) niet geproblematiseerd, maar wordt 
enkel de meting ervan aangepast. In zekere zin verzandt het 
debat over groene economie daarmee in een extreme vorm 
van wat Bernstein liberal environmentalism genoemd heeft: 
neoliberal environmentalism, de natuur als nieuwe economi
sche groeimarkt. Het gaat voorbij aan de intrinsieke waarde 
van natuurschoon, aan de onvervangbaarheid van de huis
mus (tegenwoordig te vinden op de rode lijst van bedreigde 
vogelsoorten).
 Een tweede nadeel van een debat over groei is dat 
het voorbij gaat aan de onderliggende uitgangspunten en 
het uiteindelijke doel van de economie. Een discussie over 
groei vindt plaats op een abstract macroniveau van geaggre
geerde economische statistieken, terwijl politiek draait om 
welzijn op microniveau, anders gezegd: om geluk van het 
individu. Groene partijen – met hun historie van grassroots 
activisme – denken over het algemeen niet in termen van 
oude machtsstructuren, maar staan hier juist kritisch tegen
over. Het gaat om het verhaal over ‘het goede leven’, een 
ongedwongen samenleving waar consumptie binnen ecolo
gische grenzen blijft. Als het individuele gedrag van burgers 
in de samenleving duurzaam, sociaal en solidair is, en daar
mee binnen ecologische grenzen blijft, dan doet het er niet 
toe of dat op geaggregeerd niveau tot economische krimp 
of groei leidt (zie ook Eickhout (2012) en de kritische dis
cussie in het themanummer ‘beyond growth/degrowth’ van 
de Green European Journal).

 Het zou te ver voeren om zo’n ‘agenda voor het goede 
leven’ in dit stuk volledig uit te werken. Aan de vooravond 
vandefinancieel-economischecrisisheeftFemkeHalsema
een mooie eerste aanzet gegeven in haar boek Geluk! Voorbij 
de hyperconsumptie, haast en hufterigheid. Het zou de moeite 
waard zijn dit boek nog eens met de ogen van nu – moe van 
vijf jaar crisis – te lezen. Hier willen we echter de vraag aan 
de orde stellen hoe een economie dan binnen ecologische 
grenzen kan functioneren. 

Hoe werkt het
De economische structuur van Nederland vraagt dus om 
een forse omslag om te kunnen tellen als een groene eco
nomie. Welke structurele hervormingen zijn er nodig om 
deze omslag te realiseren? Er zijn de laatste jaren een aan
tal concepten gepopulariseerd die beschrijven hoe een 
groene economie kan werken. Een overkoepelende term 
hierin is ‘circulaire economie’. Zo’n economie is gebaseerd 
op het principe dat er geen uitputting van de natuur plaats 
mag vinden bij productie en consumptie. Dit houdt een vol
ledig hergebruik of hernieuwbaarheid van gebruikte grond
stoffen in de economie in. Dit kan via natuurlijke kringlopen 
(bijvoorbeeldbio-brandstoffen)ofindustriëlekringlopen
(beter gebruik, hergebruik en recycling). 
 Wat betreft de natuurlijke kringlopen is een belang
rijke bouwsteen van de groene economie de zogenaamde 
biobased economy of bioeconomie. Een biobased economy 
maakt geen gebruik van fossiele biomassa (olie en gas), maar 
gebruikt biomassa direct. De economie draait op planten, 
zogezegd. Daarmee is het probleem van de eindige olie ver
holpen en is bovendien – in theorie – een klimaatneutrale 
grondstoffenbron voorhanden. Wat betreft de industri
ele kringlopen is de zogenaamde ‘deeleconomie’ een voor
beeld van een bouwsteen. In deze economie draait het niet 
om bezit, maar om beter gebruik. In plaats van stilstaande 
auto’s bij elk rijtjeshuis verovert de deelauto de weg, zodat 
niet elke bestuurder zijn eigen auto hoeft te kopen. We 
kunnen hier de exacte invulling van deze bouwstenen geen 
recht doen. Geïnteresseerden verwijzen we graag naar de 
reeks van Bureau de Helling waarin ze worden uitgediept. 
De eerste van deze publicaties, De biobased economy, groene 
uitdaging voor oude en nieuwe industrie, is zojuist verschenen. 
 Rest de vraag wie het voortouw moet nemen in de 
omslag naar een groene economie. Waar Duyvendak en 
Halsema nog met allerlei – veelal internationale – voor
beelden lieten zien dat een groene economie successen kan 
boeken, zijn we inmiddels een stap verder: het is nu zaak 
de bewezen successen op te schalen naar een structurele 
omslag van de economie. Moeten we daarbij vertrouwen op 
de markt of op de overheid? En welke rol speelt de burger 
hier dan in?

Voortouw
In Vrijheid als Ideaal uit 2005 merkt Bart Snels – destijds 
directeur van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks 
– op dat het politieke debat over (groene) economie te vaak 
gevoerd wordt met een simplistische dichotomie ‘voor de 
markt’ (rechts) of ‘voor de overheid’ (links). Het moet er 
echter allereerst om gaan welke doelen je wilt bereiken, en 
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pas in tweede instantie om de politiekeconomische insti
tuties die deze het best kunnen verwezenlijken. De uitkomt 
zal altijd een mix van overheid en markt zijn, met soms een 
grotere rol voor de overheid en soms voor de markt. 
 De benadering van Snels is terecht, maar laat onverlet 
dat het wel degelijk relevant is wie het voortouw in handen 
heeft en welke accenten gelegd worden. Kunnen bestaande 
industriëlegrootmachtendooreenprocesvanincremen
tele innovatie de noodzakelijke vergroening voldoende 
snel doorvoeren? Of is er een wave of creative destruction à 
la Schumpeter nodig, waarmee groene pioniers een revo
lutie in de economie bewerkstelligen? Welke rol speelt 
de overheid in deze omslag? En welke de consument? Met 
deze vragen worden grofweg vier mogelijke partijen die het 
voortouw kunnen nemen in een omslag aangesproken. We 
bespreken nu kort de rol van deze vier – burgers, pionie
rende groene ondernemers, het traditionele bedrijfsleven 
en de overheid –en plaatsen kanttekeningen bij hun rol. 

Burgers kunnen niet alleen heel direct bijdragen aan de 
omslag naar een groene economie door groene produc
ten te consumeren, maar ook door mee te doen aan initia
tieven in de groene economie. Burgers nemen dan deel aan 
wat de Fransen heel mooi de économie sociale et solidaire 
noemen, een verzamelterm van initiatieven aan de randen 
van de traditionele markt. In deze economie vinden op dit 
moment buitengewoon interessante ontwikkelingen plaats, 
die meer stoelen op samenwerking dan op concurrentie, en 
vaak meer op het verlenen van diensten dan op producten. 
Er zijn coöperaties van burgers die samen een windturbine 
inderegiofinancieren.Burendiegezamenlijkzonnepane
lenophetdakvanhunflatlatenplaatsen.Stadslandbouw
en boerenmarkten voor consumenten die op zoek zijn naar 
lokaal en biologisch voedsel. Kapotte stoelen of broodroos
ters die door een repair café weer als vanouds zijn. Interac
tieve platforms waar mensen spullen zoals gereedschap van 
elkaar kunnen lenen of een extra portie van het avondeten 
kunnen afhalen. Je zou haast kunnen zeggen dat hier het 
nieuwe economische groeipotentieel zit.
 Tegelijk kunnen we ons afvragen of de économie soci-
ale et solidaire snel genoeg groeit om de omslag naar een 
groene economie tijdig te maken. Bovendien: zijn deze initi
atieven op te schalen naar de hele economie, of kunnen ze 
enkel in de marge van een conventionele economie (inclu
sief zware industrie) functioneren? Wat als burgers niet te 
verleiden zijn consumptie voldoende te verduurzamen om 
binnen ecologische grenzen te blijven? In welke mate mag/
moet dan ingegrepen worden in de keuzevrijheid van de 
consument? Hoe vinden we de juiste balans tussen informa
tievoorlichting, prikkels en regelgeving om het gedrag van 
consumenten te beïnvloeden?

De tweede partij die het voortouw kan nemen in de omslag 
naar de groene economie zijn pionierende groene 
ondernemers. Een deel van de genoemde initiatie
ven richt zich op de conventionele economie als markt
partij. Andere ondernemers zien simpelweg een gat in de 
markt, zonder maatschappelijke of sociale bijbedoelingen. 
Een voorbeeld van zo’n pionierende groene ondernemer is 

Greenmills, een productiecomplex waar verschillende indu
striëleprocessennaastelkaarzijningerichtomhether
gebruik van organische afvalstoffen te maximaliseren. Dit 
vindt bijvoorbeeld plaats door vergisting en productie van 
biodiesel. Inmiddels levert Greenmills warmte aan twee
duizend huishoudens, stroom aan vijftienduizend huishou
dens en biodiesel voor enkele tienduizenden huishoudens 
(Eickhout en Schouten 2013). Daarmee begeeft Greenmills 
zich op de markt van traditionele energiereuzen, maar heeft 
voorlopig nog niet de schaal om voor hen een serieuze 
bedreiging te vormen.
 De hamvraag is dus wat er gebeurt als een pionierende 
groene ondernemer wel de schaal krijgt om een bedreiging 
te vormen voor de traditionele spelers in de markt. Vol
gens de klassieke economische theorie zouden bedrijven 
als Greenmills dan simpelweg de markt over moeten nemen 
ten koste van de Essents van deze wereld: creative destruc-
tion. In de praktijk zijn gevestigde bedrijven op de markt ste
vig verankerd in een politiekeconomisch web waarmee ze 
bedreigingen trachten te neutraliseren (bijvoorbeeld door 
regulering die de toetreding tot de energiemarkt bemoei
lijkt). Het is daarom de vraag of enkel de juiste prikkels en 
ruim baan voor groene ondernemers voldoende is om tot 
een energierevolutie (en breder: een groene economische 
omslag) te komen. 

Dat brengt ons bij de rol van de traditionele  spelers 
in de economie. Hoewel deze nu nog opereren in een 
nietduurzame economie, wil dat niet zeggen dat zij geen 
grote stappen (kunnen) zetten om bij te dragen aan een 
groene economie. DSM heeft bijvoorbeeld onlangs een bio-
based harssysteem geïntroduceerd waarbij veertig pro
cent van de grondstoffen van de hars gebaseerd zijn op her
nieuwbare bronnen. Met andere woorden, de omslag naar 
een groene economie hoeft niet altijd van nieuwe toetre
ders op de markt te komen. Bovendien hebben deze spelers 
vaakperdefinitiedeschaalomeensignificanteimpactte
maken op de economie.
 Tegelijk kan niet ontkend worden dat er ook sprake kan 
zijn van greenwashing door traditionele bedrijven: een dun 
laagje groene vernis zonder echt bij te dragen aan het aan
pakken van milieuproblemen (in Brussel adverteert Che
vron momenteel groots met hun goede daden voor de pla
neet).Belangrijkernog,degroteindustriëlebedrijvendie
de goede kant op bewegen, zoals bijvoorbeeld Tata Steel in 
Nederland, hebben last van internationale concurrentie die 
weigert te vergroenen. Het mogelijke concurrentievoor
deel dat ze daarmee hebben kan de vergroening doen stok
ken.

De laatste partij die het voortouw kan nemen in de omslag 
naar de groene economie is de overheid. In het voor
gaande is al een aantal keer gehint op de aanknopingspun
ten voor een overheidsrol: het belonen en stimuleren van 
innovatiesenefficiëntie,enhetontmoedigenenbelasten
van vervuiling en verspilling. Ambitieus klimaatbeleid aan 
dehandvaneenreëelprijskaartjeaanCO2uitstoot geeft 
bedrijvendieefficiënterenmindervervuilendoperereneen
voorsprong op concurrenten. De veilingopbrengsten van 

groene economie
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de CO2handel kunnen bovendien gebruikt worden voor 
het stimuleren van klimaatvriendelijke en innovatieve pro
ductietechnieken. Soms zijn de juiste prikkels echter onvol
doende en dient de overheid randvoorwaarden te stellen 
waaraan alle marktpartijen moeten voldoen, zoals speci
fiekedoelstellingenvoorhethergebruikvangrondstoffen
of producten. Ook kan de overheid haar inkoopbeleid beter 
inzetten ten gunste van verduurzaming.
 De kanttekening die hierbij geplaatst kan worden is dat 
allereerst het taboe op industriepolitiek doorbroken moet 
worden voordat de overheid een voortrekkersrol kan spe
len, en ten tweede dat deze groene industriepolitiek dan 
niet gekaapt mag worden door nietduurzame bedrijven. 
Het gaat bijvoorbeeld om de balans tussen belonen en straf
fen, tussen belastingvoordelen voor groene ondernemers 
en zware accijnzen voor nietduurzame producten. Maar 
het gaat ook om de keuze die de overheid maakt tussen het 
stimuleren van creative destruction versus groene hervor
ming van het traditionele bedrijfsleven. Op de achtergrond 
speelt hierbij altijd ook de vraag hoe het politiekeconomi
sche web van traditionele, nietduurzame producenten en 
beleidsmakers doorbroken kan worden.

Tot slot mag opgemerkt worden dat uit de voorgaande dis
cussie over de voortrekkers vooral ook blijkt dat misschien 
wel het grootste probleem voor het tijdig oplossen van 
milieuproblemen de economische en politieke lock-in (Faber 
2013) van de traditionele economie is. Bedrijven hebben 
veel kapitaal geïnvesteerd in nietduurzame productieme
thoden, en zullen terughoudend zijn deze in één keer af te 
schrijven om de omslag te maken. Daarbij zijn deze traditio
nele bedrijven vaak nauw verweven met de politiek en kun
nen daardoor relatief veel invloed uitoefenen op de regule
ring van de economie. Juist om dit patroon te doorbreken is 
een duidelijke en gefocuste strategie nodig op welke wijze 
en met wie de groene omslag gemaakt gaat worden.
 =
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Industrieel ontwerper Tomm Velthuis 
 confronteert je op een aangename wijze met onze harde 
werkelijkheid, met het speelgoed dat hij ontwierp als 
 afstudeerproject aan de Design Academy in Eindhoven.
‘Als kind speelde ik veel met mijn houten speelgoedboerderij, 
een paar koeien, twee ganzen en een kip. Voedseltje Spelen 
is datzelfde speelgoed, maar dan de boerderij van nu: een 
 bio-industrie stal met 200 houten varkens.’

Binnenkort te koop. Zie www.bytomm.com.
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“Laat het bedrijfsleven niet aan rechts over”

De Fairphone  is een Nederlands 
initiatief voor ‘een telefoon zonder 
slecht geweten’. De hele keten is 
transparent, waarbij sociale en duur
zame argumenten zwaar wegen. Dus: 
geen metalen waarvoor mijnwerkers 
bloeden, maar eerlijk loon en goede 
arbeidsomstandig heden, zoveel 
mogelijk duurzame grondstoffen, 
reparabele en vervangbare onderde
len en twee simkaarten. De gebruiker 
bepaalt mede het ontwerp. Half 
november was de eerste voorraad 
van 25.000 exemplaren uitverkocht. 
www.fairphone.com
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Marina Lacroix redacteur de Helling

Het zijn zakenmensen, met zaken
agenda’s. De een werkt een paar weken in 
ZuidAfrika en kan waarschijnlijk alleen via 
een teleconferentie meedoen. De ander pro
beert dagenlang tevergeefs een gaatje van 
tien minuten te vinden voor een voorberei
dend gesprek. Nee, het is niet eenvoudig vier 
hardwerkende young professionals rond de 
tafel te krijgen. 
 Olof van der Gaag, Rick de Gaay Fortman, 
Adrian de Groot Ruiz en Thekla Teunis heb
ben naast hun drukke schema’s nog iets 
gemeen: ze zijn bevlogen over duurzaamheid 
en behept met dadendrang. Alle vier heb
ben ze ervoor gekozen om in, of samen met, 
het bedrijfsleven een bijdrage te leveren aan 
een groenere economie. Het is een keuze die 
onder groengezinden op scepsis kan rekenen. 
Bedrijven? Die zijn toch alleen in duurzaam
heid geïnteresseerd om hun imago te ver
beteren? Het systeem draait in de kern om 
consumptie en winst en dat staat haaks op 
groene idealen. 
 De deelnemers aan ons ronde tafelge
sprek zijn idealistisch, maar niet naïef. Ze 
ervaren in de praktijk de spanning tussen de 
idealen van individuele werknemers en het 
handelen van bedrijven. En dat stemt hen 
juist optimistisch: er zit zoveel potentieel in 
het bedrijfsleven, je hoeft het er alleen nog 
uit te halen! 

Waarom werken jullie aan duurzaamheid?
Rick de Gaay Fortman (consultant bij 
McKinsey & Company, “binnen het bedrijfs
leven heb je de grootste kans om snel en op 
schaal dingen te veranderen”): “Mijn liefde 
en respect voor de natuur vormen de kern 
van mijn interesse in duurzaamheid. Ik wil 
ons ecosysteem graag behouden. En dat je 
werk maatschappelijk relevant dient te zijn, 
was bij ons thuis vroeger vanzelfsprekend. 
Het is lastig om dat in de praktijk vorm te 
geven. Toen ik een paar jaar voor Shell in het 
MiddenOosten werkte, begon ik me af te vra
gen welke erfenis ik achter zou laten. Ik wilde 
in dezelfde sector een positievere bijdrage 

aan de wereld leveren. Dat werd duurzame 
energie.” 
 Thekla Teunis (oprichtster Stichting Move 
en tevens consultant sociale initiatieven bij 
Shell, “het is in mijn ogen zonde om zónder 
het bedrijfsleven iets te doen”): “Ik kan me 
eigenlijk niet voorstellen dat er hoogopge
leide mensen zijn van onze leeftijd die niet 
willen werken aan duurzaamheid. Ik ken er in 
ieder geval niet zoveel. Duurzaamheid is zo’n 
breed begrip, dat gaat over het voortbestaan 
van dingen. Het is bijna een trivialiteit dat je 
daarmee bezig bent. Ik vind dat iedereen met 
zijn of haar talenten zo goed mogelijk moet 
zorgen voor de mensen om zich heen en voor 
de omgeving. Wanneer ik het idee heb dat er 
onrecht plaatsvindt, wil ik daar gewoon wat 
aan doen.”
 Olof van der Gaag (hoofd Marketing en 
Campagnes bij Natuur & Milieu, “bijna al 
onze campagnes zijn samenwerkingen met 
het bedrijfsleven”): “Voor mij geldt dat ik 
graag wil leven in een wereld waar iedereen 
de kans krijgt om het beste uit zichzelf te 
halen. Als je met zijn allen de wereld sloopt, 
kan niemand meer het beste uit zichzelf 
halen. Ik ben opgeleid als antropoloog. 
Duurzaamheid volgt voor mij uit een sociaal 
emancipatieideaal, niet uit een passie voor 
het overleven van de knoflookpad.”
 Adrian de Groot Ruiz (oprichter en direc
teur van de True Price Foundation, “het maakt 
mij niet uit als bedrijven True Price inzetten 
als branding, want ze moeten er ook wat 
voor doen”): “De eerste keer dat ik met duur
zaamheid in aanraking kwam, was toen ik 
als 15jarige meewerkte aan een project om 
energie uit golven te halen. Technische oplos
singen staan of vallen ermee of je ze op de 
markt krijgt. Het leek me daarom zinvoller 
een maatschappelijke richting op te gaan. 
De intellectuele uitdaging zit voor mij nu in 
het zo mooi mogelijk laten werken van het 
systeem. Wat ik bijvoorbeeld gaaf vind, is dat 
ons economische systeem vanzelf duurzaam 
zou zijn als producten een echte prijs zouden 
hebben. Dat is een prijs waarin de kosten voor 
de leefomgeving zijn meegerekend.”
 
Waarom denken jullie in het bedrijfsleven jullie 
idealen te kunnen verwezenlijken? 
De Groot Ruiz: “Consumenten, politiek en 
bedrijfsleven hebben ieder apart de kracht 
om een grote doorbraak te bereiken. Daarom 
ben ik heel positief; linksom of rechtsom 
komt het er wel. De juiste vraag is eigenlijk: 
‘waarom óók het bedrijfsleven’?”
 De Gaay Fortman: “Het bedrijfsleven is 
voor mij zeker niet de enige weg naar een 

duurzamere wereld.” 
 Van der Gaag: “Ik heb jarenlang in de 
politiek gewerkt en daar zijn ze redelijk trend
volgend. Welke partij komt er nu serieus in de 
problemen als de duurzaamheidsbeweging 
boos op hen is? Alleen GroenLinks. Het thema 
is politiek helaas marginaal.” 
 Teunis: “Dat is treurig. Mijn persoonlijke 
missie is ervoor te zorgen dat dit in het 
bedrijfsleven niet het geval is.”
 Van der Gaag: “Als je naar het bedrijfsle
ven kijkt, zijn er veel dingen die goed gaan. Zo 
snel als ASN Bank en Triodos groeien, dat had 
je je tien jaar geleden toch niet kunnen voor
stellen? Zij werden toen beschouwd als enor
me geitenwollensokkenbanken. Nu willen alle 
grote banken stappen zetten om duurzamer 
te worden. Daar word ik heel opgewekt van.”
 De Gaay Fortman: “Dit jaar was ik met de 
Young Club of Rome, een groep jonge mensen 
die zeer gepassioneerd is over duurzaamheid, 
op het Springtijfestival. We hebben daar 
een systeem opgezet om bedrijfsmensen te 
koppelen aan jongeren zoals wij. Daar is veel 
animo voor. Ik vraag me af of dat tien jaar 
geleden net zo zou zijn geweest.” 
 De Groot Ruiz: “Het feit dat bedrijven zeg
gen dat ze dingen doen voor een duurzame 
wereld is historisch gezien uniek, ongeacht of 
ze vervolgens daadwerkelijk actie onderne
men. Als het over duurzaamheid gaat, richt
ten we ons altijd op consumenten en politiek. 
Het bedrijfsleven wordt daar nu voor het 
eerst actief bij betrokken.”
 Van der Gaag: “Het was inderdaad altijd 
zo dat maatschappelijke organisaties en 
bedrijven met de rug naar elkaar stonden. 
Tegenwoordig voel ik me als ik bij Eneco 
op bezoek ben alsof ik me tussen collega’s 
bevind. Laatst had ik een gesprek met een 
directeur van Sara Lee. Die zat de hele tijd 
naar mijn pantalon te kijken. Ik dacht dat ik 
sjans had! Bleek dat hij zich in de auto had 
omgekleed in spijkerbroek, om niet in pak 
voor een milieumeneer te verschijnen.” 
Van der Gaag wijst veelbetekenend naar zijn 
lichtgrijze pak. Later zal ‘de milieumeneer’ de 
vermeende kloof tussen NGO’s en bedrijven 
nog wat verder dichten, door als enige een 
visitekaartje bij zich te hebben.

Bedrijven profiteren van de gevestigde orde, 
kunnen zij het systeem wel veranderen?
Van der Gaag: “Het is een van mijn grootste 
irritaties dat je moet kiezen tussen wat goed 
is voor de wereld en wat goed is voor jezelf. 
Binnen de markteconomie – en die neem 
ik even als gegeven – wil ik alles doen wat 
ik kan om ervoor te zorgen dat bedrijven 

“Laat het bedrijfsleven niet aan rechts over”
Ze zijn jong en hoog opgeleid, ze 
willen een duurzamere wereld en 
denken dat via het bedrijfsleven 
het snelst te bereiken. Er gaan deu
ren open, maar ze stuiten ook op 
grenzen. Wat kunnen individuele 
werknemers in bedrijven bereiken? 
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zoveel mogelijk omzet draaien met duur
zame producten en diensten. Langzaamaan 
bouw je dan een nieuwe gevestigde econo
mische orde. Je ziet dat voor een deel nu al 
in Duitsland gebeuren: morrel je daar aan 
duurzame energieproductie, dan krijg je de 
grote industrieën over je heen. In Nederland 
zijn ook steeds meer heel gewone mensen 
die geld verdienen met duurzame producten. 
Toen wij met Natuur & Milieu actief werden 
op het gebied van zonnepanelen waren er 
rond de driehonderd aanbieders op die markt, 
inmiddels ruim duizend. Elektrische auto’s, 
slimme meters, ook daar zit dynamiek in.”
 De Gaay Fortman: “Maar gaat het niet 
vooral om bedrijven waarvan duurzaamheid 
niet de core business is?”
 Van der Gaag: “Die bedrijven verleid ik 
graag tot meer duurzaamheid. Neem energie
besparing. Moet je dat overlaten aan mensen 
die het goed voor hebben met de wereld? Of 
moet de Nederlandse Energiemaatschappij 
met haar Frans Bauerspotjes het doen? Ik 
vind het spannender als zij energiebesparing 
onderdeel van hun core business maken en 
zeggen: ‘Wij staan voor een lagere energiere
kening’.” 
 De Groot Ruiz: “Veel mensen zouden meer 
duurzame producten aanschaffen wanneer 
die eenvoudiger voorhanden zouden zijn. Als 
er een duurzame tegenhanger van de AH To 
Go bestond – en dat kan –ging ik daarheen als 
ik honger had. Je kunt tegen dat soort snelle 
consumptie zijn, maar het is veel lastiger om 
mijn leven volledig om te gooien, dan om mij 
een duurzaam product aan te bieden.” 
 Teunis: “Wanneer bedrijven zich op het 
terrein van duurzaamheid begeven, zijn er 
twee scenario’s: ofwel een bedrijf zegt dat het 
duurzaam is en is het ook, ofwel een bedrijf 
zegt dat het duurzaam is en is het niet. Dat 
eerste is top! Prima als een bedrijf als Unilever 
daar een reputatie omheen wil bouwen.” 
 De Groot Ruiz: “Het probleem is dat je in 
ons huidige systeem de goede en de minder 
goede bedrijven niet van elkaar kunt onder
scheiden. Dus gelooft men geen enkel bedrijf 
meer. Daarom heb je transparantie nodig. 
Met True Price kijken we hoe een keten pre
cies in elkaar zit. Bedrijven komen bij ons om 
de ‘echte prijzen’ van hun producten door te 
rekenen, waarin de kosten voor de leefom
geving zijn meegerekend. Enerzijds omdat 
kennis over wat er in hun keten gebeurt het 
mogelijk maakt om risico’s af te dekken. 
Anderzijds kan het een sterke drijfveer zijn 
voor innovatie. De bedoeling is de echte prijs 
te laten zakken tot de winkelprijs.” 
 Teunis: “Vroeg of laat moeten bedrijven 

hoe dan ook die echte prijs echt gaan betalen. 
Water wordt bijvoorbeeld steeds schaarser 
en dus duurder. Als je nu al kunt zorgen dat 
je dat deel van je keten verbetert, heb je daar 
straks voordeel van.”

Welke rol kunnen werknemers spelen in het 
verduurzamen van een bedrijf? 
De Gaay Fortman: “Toen ik bij Shell vertrok, 
ben ik van Kaapstad naar Nairobi gefietst om 
geld op te halen voor duurzame energie. Ik 
ben alle afdelingen die ik kon verzinnen bin
nen Shell langs geweest om hiervoor spon
soring te krijgen, maar dat paste niet binnen 
het communicatiebeleid. Het grappige is dat 
ontzettend veel mensen mij op persoonlijke 
titel hebben gesponsord.” 
 De Groot Ruiz: “Er bestaat grote spanning 
tussen wat mensen eigenlijk zouden willen in 
hun werk en wat het bedrijf waar ze werken 
uiteindelijk doet. Juist daardoor zit er veel 
potentieel in het bedrijfsleven. Je hoeft maar 
een paar dingen zo in te richten dat mensen 
de dingen die ze tóch al willen ook echt kun
nen doen.”
 Teunis:”Bedrijven als Shell zijn goed in 
talent aantrekken. Ze hebben veel geld en 
kennis van technologieën. Het enige wat je 
moet doen, is ervoor zorgen dat de mensen 
die er werken de lange termijn in het oog 
houden, in plaats van zich alleen te laten lei
den door de korte termijn.”
 De Gaay Fortman: “Om dat te bereiken 
moeten werknemers met talent en energie 
aangespoord worden door een leider, een 
rolmodel. Dat mis ik. Ik voel spanning tussen 
wat bedrijven zeggen en wat ze doen. De 
Managing Director van McKinsey vertelt aan 
journalisten dat hij vindt dat het bedrijf een 
sterke maatschappelijke rol moet spelen. En 
het is waar dat als ik bij McKinsey met een 
goed verhaal kom over waarom iets zowel 
duurzaam is als geld oplevert, zij de eersten 
zijn die dat ondersteunen. Maar hoeveel 
opdrachten er zijn waarin duurzaamheid cen
traal staat, is afhankelijk van hoeveel animo 
er in bedrijfsleven voor bestaat. Ik merk dat 
dat gelimiteerd is.”
 Van der Gaag: “Er zijn wel mensen op 
CEOniveau die een voorbeeldrol vervullen. In 
de hal van Unilevers hoofdkantoor is hun mis
sie bijvoorbeeld voor iedereen zichtbaar: ‘het 
verdubbelen van onze omzet en het halveren 
van onze footprint’. Dat is een heldere sound
bite, die bij alle werknemers in de genen 
zit. Of neem Eneco, daar is intern algemeen 
bekend dat wanneer je iets voor elkaar wilt 
krijgen bij Jeroen de Haas (voorzitter van de 
Raad van Bestuur), je óók een verhaal over 

duurzaamheid moet hebben.” 
 Teunis: “Helaas zie je soms toch dat duur
zaamheid in de verdrukking komt op het 
moment dat het economisch tegenzit. Leiders 
schrappen het van hun agenda als ze gecon
fronteerd worden met het dilemma tussen 
belangen op de korte en de lange termijn. ‘We 
gaan eerst kosten snijden’, zegt men dan, ‘de 
rest doen we als we weer gezond zijn’.”
 De Groot Ruiz: “Dat verhaal van ‘het is cri
sis’ vind ik zo raar! Je weet toch dat het op een 
dag weer crisis wordt? Dat is al vierhonderd 
jaar zo. Daar kun je voor sparen, lijkt me.”
 Van der Gaag: “Je kunt een crisis ook beter 
hebben zodra duurzaamheid is opgenomen 
in alle businessketens en kwartaalcijfers, 
in plaats van ondergebracht bij een enkele 
duurzaamheidsmanager. De laatste tijd zie ik 
vaker dat dit thema integraal deel uitmaakt 
van de bedrijfsvoering.”
 Teunis: “Wanneer bedrijven ondanks hun 
mooie woorden niet duurzaam handelen, 
zouden al die talentvolle young professionals 
eens tegen hun bazen kunnen zeggen: ‘Hier 
is een plan voor hoe het beter kan en als jullie 
daar niets mee doen, dan stoppen wij ermee.’ 
Ik weet niet of dat in de praktijk een goed 
idee is hoor, maar het gevoel van urgentie zou 
wel groter mogen worden. Ik erger me aan 
mensen die alleen maar práten over hoe alles 
beter moet. Gegeven het huidige systeem en 
gegeven waar jij bent en wat jij kan, moet jij 
iets doen.” 
 De Groot Ruiz: “Duurzaamheid is niet iets 
voor na je pensioen, of in de avonduren.”
 De Gaay Fortman: “Ik geloof dat indivi
duen de moed moeten hebben om buiten de 
gevestigde paden te treden, om te doen wat 
zij denken dat juist is. Er zijn mensen nodig 
die zichzelf desnoods opofferen.” 
 De Groot Ruiz: “Ik verwacht ook veel van 
sociaal ondernemerschap. Elk bedrijf kan als 
doel hebben de maatschappij beter te maken, 
terwijl het als normaal bedrijf opereert. Als je 
straks organisaties hebt die een goed salaris 
en interessante mogelijkheden combineren 
met maatschappelijke betrokkenheid, gaan zij 
zeker concurreren om talent met het traditio
nele bedrijfsleven.” 
 Van der Gaag: “Dat geloof ik zonder meer. 
Wat ook kan: maatschappelijk geëngageerde 
mensen zouden massaal het bedrijfsleven 
binnen kunnen stormen om daar carrière 
te maken. In politieke termen gezegd: het 
bedrijfsleven is te belangrijk om aan rechts 
over te laten.”
 =
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Lezingenreeks ‘Dieper 
Europa in: groene 
 antwoorden op 
 Europese problemen’

Op maandag 6 januari organiseert 
Bureau de Helling de eerste van een 
reeks van zes lezingen over het hoe 
en waarom van de Europese Unie. 
Zes opeenvolgende maandagavon-
den komen er prominente sprekers 
naar Utrecht om verdieping aan te 
brengen in het Europa-debat en de 
EU als instituut te ‘demystificeren’. 
Prominente sprekers met een brede 
kennis over Europa, in zowel prak-
tische als theoretische zin, zullen 
ons begeleiden diep in de Brusselse 
moerassen. (Voormalig) Europarle-
mentariërs Kathalijne Buitenweg, 
Philippe Lamberts (BE) en Bas Eick-
hout nemen belangrijke Europese 
thema’s voor hun rekening, zoals 
het democratische tekort, de Green 
New Deal en de Europese land-
bouwpolitiek. Directeur van Bureau 
de Helling en politiek-econoom 
Jasper Blom zal spreken over het 
financiële radarwerk van de EU, 
GroenLinks-senator en woordvoerder 
Europese Zaken Tineke Strik praat 
ons bij over de sociale rechten in 
Europa en de Leuvense filosoof Rudi 
Visker gaat met ons op zoek naar de 
identiteit van de Europeanen. 

Meer info en aanmelding: www.
academie.groenlinks.nl/lezingense-
rieEuropa

Verzoening 
met Europa 

Bureau de Helling publiceert een 
essay van Europarlementariër Judith 
Sargentini en beleidsmedewerker 
Richard Wouters over de ontwik-
keling van het denken over Europa 
in GroenLinks. Ze beschrijven die 
aan de hand van tien kantelpunten: 
momenten waarop terughoudend-
heid over Europese projecten werd 
ingeruild voor steun, en in een enkel 
geval andersom.
 Anders dan haar voorgangers 
was GroenLinks van meet af aan 
voorstander van Europese integratie. 
Aanvankelijk verbond de partij daar-
aan zoveel voorwaarden dat zij in de 
politieke praktijk vaak stemde tégen 
nieuwe integratiestappen, zoals de 
invoering van de euro. Maar in de 
loop der jaren groeide de bereidheid 
van GroenLinks om in te stemmen 
met compromissen waarmee zij een 
deel van haar eisen kon binnenha-
len, zoals de Europese Grondwet en 
de noodfondsen voor de euro. Dit 
groeiende realisme werd gevoed 
door de ervaringen in het Europees 
Parlement, waar GroenLinks als 
onderdeel van de Groene fractie 
soms haar stempel kon drukken op 
het Europese milieubeleid – dankzij 
geven en nemen. Tevens groeide 
het besef dat veel programma-
punten van GroenLinks alleen op 
EU-niveau te verwezenlijken zijn. 
Steeds vaker durfde de partij voorop 
te lopen met pleidooien voor méér 
Europa, zoals bij de aanpak van de 
eurocrisis. 
Bestellen: gpas@groenlinks.nl

De groene economie: 
digitaal debat 

Niet alleen in de Helling, maar ook 
op de website van Bureau de Helling 
wordt gedebatteerd over het thema 
groene economie. Deze discussie 
borduurt voort op de groene econo-
mische initiatieven die steeds meer 
te zien zijn in Nederland. Burgers 
‘doen het zelf’, al dan niet in coö-
peratieverband, maar ook bedrijven 
wenden de steven.
Hoe kan GroenLinks op deze nieuwe 
ontwikkelingen inspelen? Hoe ver-
houden de groene standpunten van 
GroenLinks zich tot die van andere 
partijen die ‘groen’ ook belangrijk 
vinden? Hoe moet economische 
groei gemeten worden in de groene 
economie van de toekomst? 

Discussiebijdragen en reacties zijn 
welkom op www.bureaudehelling.nl

Publicaties 
 medewerkers

Jasper Blom
‘A sustainable welfare state’, Green 
European Journal, 29.10.2013.
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De Fossiele Kern
Thomas Muntz  politiek filosoof, onderzoeksjournalist en hoofdredacteur van deFusie.net

De groene economie is al lange 
tijd geen kwestie meer van intenties. Op de 
man af gevraagd is iedereen voor vergroe-
ning en duurzaamheid. Uit onderzoek dat ik 
met drie collega’s verrichtte voor De Groe-
ne Amsterdammer blijkt dat de Nederlandse 
overheid al minstens tien jaar allerhande re-
gelingen, en beleidsmaatregelen – met de 
bijbehorende subsidiepotten – treft om Ne-
derland op de één of andere manier groen 
te maken, maar dat het toch niet lukt om te 
verduurzamen. Ministers, staatssecretaris-
sen én CEO’s van belangrijke bedrijven wor-
stelen met diep ingesleten structuren en 
gewoontes. De fossiele economie is name-
lijk niet ‘een vorm onder velen’ die een eco-
nomie kan aannemen. Fossiele brandstoffen 
liggen in het hart van de moderne economie 
en fossiele brandstoffen bepalen – ondanks 
alle groene intenties – nog steeds in hoge 
mate de manier waarop politici, ambtena-
ren en directeuren handelen en denken. 
 De hindernissen die genomen moe-
ten worden om de economie te vergroenen 

hebben weinig van doen met intenties, wei-
nig van doen met ‘een voorliefde’ voor fos-
siel, maar alles van doen met de centrale lo-
gica die in de huidige, fossiele economie ge-
legen is. 

Aan de rand
In Nederland – maar ook in duurzaam gids-
land Duitsland – trachten politici en be-
drijfsleven de vergroening allereerst tot 
stand te brengen op de plekken waar dat 
het minste pijn doet. Liever eerst bij de bur-
gers een zonnepaneel op het dak, dan dat 
we de energie-intensieve industrie belas-
ten met de kosten van duurzame energie. 
Want let wel: duurzame energie is nog altijd 
duurder (het kost meer op de elektriciteits-
markt) dan fossiel. (Voor dit artikel versta ik 
onder ‘energie’ voornamelijk elektriciteit, 
hoewel energie onder andere ook kan ver-
wijzen naar warmte.)
 Het is niet vreemd dat regeringen en het 
bedrijfsleven vergroenen ‘aan de rand’ van 
de economie, daar waar er in de marges ge-

Iedereen wil groene energie. 
Het grote twistpunt is ‘slechts’ 
de vraag over hoe dat ideaal 
verwerkelijkt moet worden. 
Hoe snel? Door wie? En tegen 
welke kosten? Want energie 
is allereerst een economisch 
begrip en pas daarna een 
milieukwestie.
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De Fossiele Kern
sleuteld kan worden, en niet in de kern. Dat 
komt neer op het toevoegen van windmo-
lenparken, het bijbouwen van zonnepane-
len, het bijmengen van biogas uit koeien-
mest of het bijstoken met restwarmte uit 
vers gemolken koemelk (dat gebeurt!). De 
vraag is alleen: tot welk punt kan je de eco-
nomie groen verven, en vanaf welk punt kan 
de economie niet meer bijgestuurd worden 
in de marge, maar moet de hele economie 
grondig verbouwd worden? Hoe moeten we 
dan de onderliggende structuren en de on-
derliggende logica van onze huidige econo-
mie zelf verduurzamen? Hoe vergroent en 
verandert de kern?De kern van de fossiele 
economie wordt bepaald door een paar sim-
pele parameters. De eerste luidt: hoe meer 
onmiddellijke toegang tot energie een land 
heeft, hoe rijker het land, hoe beter de eco-
nomie draait, hoe machtiger de regering. 
Het is immers een bekend kenmerk van ont-
wikkelingslanden dat de stroom er regel-
matig uitvalt door weinig en sporadisch be-
schikbare energie. De flikkerende gloeilam-

pen zijn een teken van armoede. De tweede 
parameter is dat elektriciteit zelf niet in 
voldoende mate op te slaan is. Geen accu is 
groot genoeg om een woonwijk, laat staan 
een fabriek, op te laten draaien. Dit is een 
centrale spanning: je wil heel veel beschik-
bare energie, maar je kan energie niet op-
slaan. De adembenemende schoonheid van 
fossiele brandstoffen is dat ze deze span-
ning oplossen.
 In plaats van een enorme batterij, kan 
je een enorme stapel steenkool hebben lig-
gen. In plaats van een reusachtige accu, heb 
je een gasbel of een olieplas. Wie door de 
Amsterdamse Afrikahaven fietst, merkt het 
al snel. Nog voordat je goed en wel de kade 
hebt bereikt, hoor je het gezoem van een 
lopende band. Een heel stuk kan je met die 
lopende band meefietsen, van Nuon’s Hem-
wegcentrale tot aan de kolenoverslag. Wan-
neer je de overslag nadert, wordt de broei-
erige geur van stapels en stapels steenkool 
in de lucht steeds sterker. De stapel stinkt, 
maar vertelt je tegelijkertijd: het gaat eco-

nomisch goed met Nederland. Hier ligt de 
garantie dat de lichtjes in de huizen van Ne-
derland blijven branden, dat de computer 
aan gaat wanneer je wilt, kortom: dat de 
spreekwoordelijke bakker z’n brood kan 
bakken. 

Brandstof is macht
De twee energieparameters van de moder-
ne economie (zo veel mogelijk energie, die 
je, helaas, niet op kan slaan) jagen mensen 
voort in hun zoektocht naar, verliefdheid op 
en verslaving aan fossiel. Vanaf Churchills 
beslissing om tijdens de Eerste Wereldoor-
log de Britse vloot te laten overstappen van 
het Britse steenkool op aardolie uit de kolo-
niën (over een energietransitie gesproken) 
tot de huidige poging van de Mexicaanse 
regering om de oliewinning, raffinage en 
verkoop te moderniseren: fossiel is de drijf-
veer. Steenkool en aardgas zijn in feite een 
soort pre-batterijen. Waar je in batterijen 
elektriciteit opslaat nadat het is opgewekt, 
is in steenkool en aardgas energie opgesla-
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gen voordat het is opgewekt. Daarmee ver-
tel ik uiteraard niets nieuws. Maar deze sim-
pele waarheden leiden tot een even simpe-
le, maar dwingende logica: meer brandstof 
is meer macht. Zorg dat je zoveel mogelijk 
stapels, bellen en plassen brandstof hebt 
liggen, dat geeft je zekerheid, onafhanke-
lijkheid en welvaart. 
 Het is deze onderliggende logica die 
de innovatie in fossiele brandstofwinning 
voort blijft drijven – zo heeft Japan onlangs 
een manier gevonden om aardgas uit diep-
zee-ijs te winnen. Het is deze ondergelegen 
logica die verovering, kolonialisme en oor-
log blijft aandrijven. 
 Macht en machtige instituties hebben 
zich de afgelopen honderd jaar op ingewik-
kelde wijze verknoopt met fossiele brand-
stof. Verplichte staatsdeelneming bij pe-
troleumwinning en tientallen miljarden per 
jaar aan aardgasbaten zijn daar bekende 
Nederlandse voorbeelden van. Maar in z’n 
algemeenheid is het belangrijk om te besef-
fen dat het energiedossier in Den Haag nog 
steeds bij het ministerie van Economische 
Zaken ligt. Energie is een economisch be-
grip in politiek Den Haag, en pas in de twee-
de plaats een milieukwestie. 

Onzekerheid
Het klimaatprobleem heeft de logica van 
‘meer brandstofverzameling en brandstof-
opslag is meer welvaart’ met piepende rem-
men tot stilstand gebracht. Op ministeries, 
in de top van grote bedrijven – tot aan Shell 
aan toe – is bekend dat het simpelweg ver-
zamelen van meer brandstof niet langer de 
weg naar meer zekerheid en meer welvaart 
is. Sterker nog: het besef lijkt doorgedron-
gen dat het verzamelen en verbranden van 
meer fossiele brandstof zal leiden tot meer 
onzekerheid, en misschien wel minder vel-
vaart. 
 Talloze speeches van Brusselse politici, 
green papers, rapporten van de OESO, voor-
nemens van het ministerie van EZ, en ge-
slaagde en minder geslaagde VN-klimaat-
toppen maken duidelijk dat urgentie van 
het klimaatprobleem langzaam omhoog is 

gesijpeld. Wat betekent dat voor de onder-
liggende logica van de economie? 
Het ministerie van EZ en velen met hen han-
teren voor het maken van keuzes over ener-
gie het volgende schema. Het krachten-
veld in de energiewereld is te begrijpen als 
een driehoek: duurzaam — betrouwbaar 
— betaalbaar.

Het schema kan je invullen aan de hand van 
‘energiedragers’: zie bovenaan. De belang-
rijkste spanning op dit moment ligt tussen 
Duurzaam en Betrouwbaar. Zonne-en wind-
energie zijn niet alleen duurder in de op-
wekking dan steenkool en gas, maar vooral 
ook onbetrouwbaarder. Als het waait en de 
zon schijnt, hebben we (te) veel duurzame 
energie, als het bewolkt is en windstil dan 
hebben we te weinig. Subsidies kunnen zon 
en wind nog betaalbaar maken, maar niet 
betrouwbaar. De discussie over het sub-
sidiëren van fossiel, door middel van re-
gressieve belastingen op fossiele gebrui-
kers et  cetera, verandert ook niets aan de 
onbetrouwbaarheid. De driehoek is ook in 
te vullen aan de hand van de spelers in de 
energie wereld. Bijvoorbeeld aan de hand 
van de belangrijkste onderhandelende par-
tijen bij het Energie akkoord dat afgelopen 
zomer gesloten is bij de SER. 

Met één blik op de twee schema’s is te zien 
waar de overlappende belangen, en de te-
gengestelde belangen liggen. De milieube-
weging en geestverwanten hebben keuze 

uit minstens drie verschillende soorten 
energiedragers, namelijk biomassa, wind-
energie en zonne-energie, en inderdaad: 
over die zaken is de milieubeweging het re-
gelmatig met zichzelf oneens. In sommige 
duurzame kringen lijken mensen bozer te 
worden wanneer je pleit voor windener-
gie (verouderd!), dan wanneer je pleit voor 
steenkool.
 Energiebedrijven willen wel. Zij weten 
dat de verandering voor een groot deel bij 
hen komt te liggen. Enerzijds omdat zij het 
kunnen. Elektriciteitsopwekking kan vrij-
wel volledig duurzaam. Staalsmelten bij-
voorbeeld (nog) niet. Anderzijds willen zij 
wel omdat ook energieproducenten weten 
dat elektriciteit geen gewone commodity is. 
Elektriciteit is politiek. Dat was het voor het 
klimaatprobleem, en dat is het nu al hele-
maal. Elektriciteitsproducenten weten dat 
een verandering in de politieke wind een 
verandering betekent voor hun portefeuille. 
 De enige vraag voor elektriciteitspro-
ducenten is: waar zet ik mijn windmolens 
straks neer? En waar zet ik mijn laatste 
beetje kolencentrales neer? – want die zul-
len nog wel een tijdje nodig blijven. Neder-
land zou wel eens heel goed die plek kun-
nen zijn. Op weinig plekken in Europa zijn 
de havens zo diep dat je gemakkelijk kolen 
vanuit Amerika, Colombia en Zuid-Afrika 
kan laten aanvoeren en ze per lopende band 
kan laten verslepen naar de elektriciteits-
centrales. 
 Het ministerie van EZ en de energie-in-

duurzaam 

be
ta

al
ba

ar

betrouw
baar

windenergie, 
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termijn)
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tensieve industrie zetten in op Betrouwbaar 
en Betaalbaar en vallen onder de huidige 
markomstandigheden samen met ‘steen-
kool’. De marktomstandigheden zijn mo-
menteel: een geliberaliseerde en geprivati-
seerde energiemarkt. Iedereen mag beslis-
sen waar hij of zij de elektriciteit vandaan 
haalt. Energie-intensieve bedrijven zijn 
niet juridisch verantwoordelijk voor het in-
kopen van veel duurzame energie, boven-
dien: al zouden ze het willen, zolang veel 
duurzaam opgewekte elektriciteit duurder 
is dan elektriciteit uit steenkool, zouden 
we concurrentievoordeel verliezen op hun 
branchegenoten die wel goedkoop elektri-
citeit inslaan. Dat zal het aandeel duurzaam 
in het totale energieverbruik niet ten goede 
komen.

Hervorming
Uiteindelijk is het alleen aan de staat om re-
gels omtrent welke energiedrager we nog 
kunnen gebruiken (steenkool? gas? biomas-
sa?) af te dwingen, in naam van een alge-
meen lange termijn belang. En daar wringt 
de schoen. EZ wil dat niet doen, omdat het 
niet wil ingrijpen in de markt.. Als kolen 
het goedkoopst worden aangeboden en de 
meerderheid van de Nederlandse bedrijven 
en consumenten liever ‘betaalbare’ stroom 
dan groene stroom wil, dan is de keuze ge-
maakt. 
 Het klinkt eenvoudig, ware het niet 
dat dit principe pas vijftien jaar oud is. Uit 
ons onderzoek voor De Groene Amsterdam-

mer blijkt dat de grondige liberalisering en 
privatisering van de Nederlandse energie-
markt, waarbij gemeentes en provincies in 
de gelegenheid werden gesteld om voor 
veel geld hun aandelen in energiebedrij-
ven van de hand te doen, niet uit de lucht is 
komen vallen. De herziening van de energie-
markt vond plaats met het oog op de belan-
gen van de eerder genoemde bedrijven (en 
consumenten) die graag goedkope stroom 
wilden hebben. De markt is hervormd met 
het oog op betaalbaarheid en betrouwbaar-
heid, niet met het oog op duurzaamheid. In 
feite vond die hervorming plaats vanuit de 
oude, fossiele logica: er moest zo gemak-
kelijk (betaalbaar) mogelijk toegang komen 
tot zoveel mogelijk (betrouwbare) energie. 

Hoe zorgen we dat bij volgende hervormin-
gen van de energiemarkt niet dezelfde keu-
zes worden gemaakt in het nadeel van duur-
zaam? Hoe sturen we de economie weg van 
de logische, diep ingesleten patronen die 
leiden tot steenkool, aardgas en olie, kort-
om: brandstof? Het antwoord is niet mak-
kelijk te geven. De hoop is in hoge mate ge-
vestigd op magic bullets, nu nog onvoorstel-
bare initiatieven die de centrale parameters 
van de fossiele economie aanpakken. Bij-
voorbeeld wanneer we vele malen zuiniger 
met energie omgaan, of onze elektriciteits-
netten zo ‘smart’ maken dat ze overschot-
ten en plotselinge tekorten van energie op-
vangen. Zulke smart grids zorgen ervoor dat 
onze wasmachines aanslaan op piekuren van 

elektriciteitswinning en dat de stroomtoe-
voer naar bijvoorbeeld koelhuizen afgesne-
den wordt tijdens daluren met weinig elek-
triciteitswinning. Koelhuizen houden rela-
tief lang koelte vast, daar hoeft niet de hele 
tijd elektriciteit naartoe. 
 Toch is het allemaal nog toekomstmu-
ziek. Wie hoopt op een groene economie, 
zal vooral moeten inzetten op het verande-
ren van ingesleten patronen en manieren 
van denken. Het klimaatprobleem is fasci-
nerend, niet alleen omdat het de gedachte 
aan de bijbelse zondvloed oproept en daar-
door tot de verbeelding spreekt, maar voor-
al omdat het hét onderliggende probleem 
voor onze economische en (geo)politiek 
keuzes is. We moeten, om klimaatcatastro-
fes af te wenden, helemaal anders over onze 
economische en politieke structuren gaan 
denken. Dat is moeilijk en dat duurt lang. 
Dus vergeet tussen al dat denkwerk door 
niet een rubberboot aan te schaffen en op 
uw dak te leggen. 
 =

Voor ons onderzoek naar de hervorming van de 
 energiemarkt zie:

www.groene.nl/pagina/energie-en -klimaat
Voor onze reconstructie van de onderhandelingen 

over het energieakkoord bij de SER zie: www.
groene.nl/artikel/de-herontdekking-van-de-
polder

Voor wekelijkse updates over thema’s rond energie 
en klimaat zie:

www.decorrespondent.nl/deenergiegroep 
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Cette montagne c’est moi
Fotograaf Witho Worms werkt aan een drieluik 
over landschappen in transitie: van natuur naar 
cultuur en vice versa.  Hij startte met het vlakke 
jonge polderland waarin hij woonde. Daarna 
fotografeerde hij steenkoolbergen in België, 
Frankrijk, Duitsland, Polen en Wales. Deze 
monumenten van de mijnindustrie zijn soms 
al weer geheel overgroeid. Op dit moment 
werkt hij aan een serie over productiebossen. 
Zie www.witho.nl.
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renaissance
Interview met Natalie Bennett en Reinhard Bütikofer 
— door Benoit Lechat, hoofdredacteur Green European Journal

De realisering van een 
duurzame economie 
vraagt om een industriële 
renaissance. Een 
discussie met Natalie 
Bennett,  leider van 
de Green Party van 
Engeland en Wales, 
en Reinhard  Bütikofer, 
Europarlementariër en 
co-voorzitter van de 
European Green Party.

De Europese Groenen formuleer-
den in 2009 met de Green New 
Deal een antwoord op de econo-
mische en ecologische crises. Dit 
hervormingsplan schetste groot-
schalige investeringen in groene 
energie zodat honderdduizenden 
nieuwe banen zouden worden ge-
creëerd en de economie weer zou 
gaan groeien, met inachtneming 
van de fysieke grenzen van onze 
planeet. Vier jaar later lijkt dit ver-
haal een stuk minder aantrekkelijk, 
wellicht omdat de Groenen de so-
ciale en financiële consequenties 
van de Green New Deal te weinig 
aandacht gaven. Hoe zien jullie dit?

 Bennett: “De Green New Deal 
werkte goed ten tijde van de vorige 
Europese verkiezingen in 2009. We 
moeten zeker blijven praten over 
groene banen. In de Britse context 
kunnen we nog enorm veel doen 
op het gebied van de isolatie van 
huizen, hernieuwbare energie en 
openbaar vervoer. Maar nu blijkt 
een transformatie nodig van de ge-
hele wijze waarop ons economi-
sche systeem werkt. Dit is met 
name in het Verenigd Koninkrijk 
essentieel, omdat onze economie, 
meer dan de rest van Europa, in 
contact staat met de wereldeco-
nomie. Voor voedsel en fabricage 
zijn we afhankelijk van import. We 
moeten nu erkennen dat het globa-
liseringsproces tegen zijn grenzen 
is aangelopen, zowel economisch 
als ecologisch. De basis van onze 
economieën moet worden terug-
gebracht naar het lokale niveau, dat 
wil zeggen naar kleine bedrijven en 
coöperaties. Zo regeren multinatio-
nals niet langer de economie en zal 
de sociale ongelijkheid drastisch 
verminderen.”
 Bütikofer: “We moeten zeker 
vasthouden aan de Green New 
Deal en zijn drie dimensies: macro-
economische herregulering, sociale 
inclusiviteit en nieuwe ontwikkeling 

van de reële economie. Het is niet 
makkelijk, maar we moeten tegelij-
kertijd de industrie stimuleren en 
het groeiparadigma veranderen. En 
dat kan. Ten eerste heeft de cri-
sis bewezen dat lidstaten van de 
EU die vasthielden aan de indu-
striële sector, de crisis beter zijn 
door gekomen. Ten tweede wordt 
Europa geconfronteerd met opko-
mende industriële machten en moet 
dus erkennen dat ze een gemeen-
schappelijk industrieel beleid moet 
ontwikkelen, gedefinieerd door de 
begrippen ‘groene economie’ en 
‘groene banen’. Dit betekent niet 
alleen maar werkgelegenheid cre-
eren met het isoleren van huizen, 
het bouwen van windmolens enzo-
voort. Elke industrie kan zich trans-
formeren tot een groene industrie, 
door zich onafhankelijk te maken 
van nucleaire en fossiele energie, 
samen met een efficiënt gebruik 
van energie en grondstoffen, door 
continue innovatie. Neem nou de 
chemiesector, een traditionele sec-
tor waar we als Groenen veel tegen 
hebben gestreden. Die zou een 
groene industrie kunnen worden 
door zich te richten op duurzame, 
biobased grondstoffen en gerecy-
clede materialen. Daarnaast moe-
ten we de confrontatie aangaan met 
het rebound-effect, het risico dat 
duurzame maatregelen teniet wor-
den gedaan door consumptiegroei. 
We moeten ons niet langer baseren 
op kwantitatieve economische mo-
dellen die zich concentreren op het 
BBP, maar ons richten op kwalita-
tieve en groene groei.”
 Bennett: “Op dit punt zijn we 
het eens: elke industrie moet een 
groene industrie worden die pro-
ducten met een lange levensduur 
maakt. We verschillen echter van 
mening over regionalisering. Ik ben 
ervan overtuigd dat de globalisering 
haar grenzen heeft bereikt. China 
concentreert zich nu op het ontwik-
kelen van zijn eigen interne markten 

en dus op een meer lokaal gerichte 
economie. De term reshoring komt 
steeds vaker voor in de Financial 
Times. Het is het tegenovergestelde 
van offshoring. Zo heeft een bedrijf 
dat instant noodles maakt, zijn pro-
ductie teruggehaald van China naar 
Groot-Brittannië. Niet vanwege het 
milieu, maar om financiële redenen. 
Er komt hoe dan ook een grotere 
concentratie op lokale economie-
en, ongeacht wat de politiek doet. 
Lonen en transportkosten stijgen 
ontzettend snel in de nieuwe geïn-
dustrialiseerde landen, en die laat-
ste zullen gezien de olieschaarste 
niet dalen. Bovendien realiseert het 
bedrijfsleven zich dat lange produc-
tieketens niet erg betrouwbaar zijn. 
De globalisering is op haar grenzen 
gestuit en we zien als resultaat 
daarvan een natuurlijke hervorming 

– deze tendens moeten we aanmoe-
digen en verder ontwikkelen.”
 Bütikofer: “Ik denk niet dat de 
globalisering moet worden terug-
gedraaid. Reshoring vindt in de Ver-
enigde Staten vaak plaats om rede-
nen die we als milieubeschermers 
betreuren, zoals de extreem lage 
energieprijzen in de VS door het 
gebruik van schaliegas. Re shoring 
is niet hetzelfde als het versterken 
van de lokale economie. Ik denk 
dat te veel nadruk op het lokale 
zelfs averechts werkt, omdat het de 
efficiency van de transitie zou on-
dermijnen. In Duitsland hebben we 
van onze ervaringen met hernieuw-
bare energie geleerd dat er een mix 
nodig is van gedecentraliseerde 
energieproductie en integratie in 
een pan-Europees elektriciteitsnet. 
Zonder deze grootschalige integra-
tie is energieopwekking afhankelijk 
van de dagelijkse weersomstandig-
heden, wat het opbouwen van loka-
le reserves noodzakelijk maakt, en 
die zouden fossiel zijn. Een pan-Eu-
ropees elektriciteitsnetwerk is dus 
efficiënter. Dit is volgens mij een 
sprekend voorbeeld hoe spelers op 
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verschillende niveaus elkaar kunnen 
aanvullen.” 

 Bennett: “Het belangrijkste is 
dat producten op de juiste plek 
worden gemaakt. Dan heb ik het 
met name over basisbehoeften 
zoals voedsel, kleding, meubels en 
bouwmaterialen. Andere goederen, 
bijvoorbeeld complexe medische 
apparatuur, kunnen beter door maar 
één gespecialiseerde fabriek in de 
wereld gemaakt worden. Ook ik 
zie de noodzaak van een pan-Eu-
ropees energienet. In Groot-Brit-
tannië komt dit er echter op neer 
dat een multinationaal bedrijf, vaak 
uit Frankrijk, windmolenparken gaat 
bouwen in dorpjes, zonder inspraak 
van de bevolking. Als het dorp de 
eigenaar zou zijn van het windmo-
lenpark, zou het heel anders uitpak-
ken” (zie ook Jan Jongert op p. 35).

Hoe financieren we de groene in-
dustrialisering? 
 Bütikofer: “Ik denk dat gebrek 
aan geld op de korte termijn het 
grootste obstakel is voor het herin-
dustrialiseren van sommige regio’s 
in Europa. Veel bedrijven hebben 
geen toegang tot financiering.”
 Bennett: “In Groot-Brittannië 
hebben we een extreem slecht 
functionerende bankensector die 
zich vooral concentreert op spe-
culatie in plaats van op de reële 
economie. Voordat de financiële 
sector een bijdrage kan leveren 
aan reshoring van voedsel, kleding 
en industrie, moeten we eerst een 
einde maken aan de invloed van de 
financiële sector op politieke beslis-
singen.” 
 Bütikofer: “Zoals het er nu naar 
uitziet, gaat de huidige schulden-
afbouw in de bankensector nog 
wel even door. Banken worden 
betrouwbaarder als ze het geld 
dat ze uitlenen met meer kapitaal 
onderbouwen, maar dat beperkt 
de mogelijkheden voor bedrijven 

om te lenen. Bovendien wordt de 
rente erg hoog. Het is erg moeilijk 
om onder zulke omstandigheden 
de reële economie te ontwikkelen. 
Daarom hebben we nieuwe instru-
menten nodig, bijvoorbeeld crowd-
funding. Een andere mogelijke stra-
tegie is dat private banken en de 
publieke sector samen obligaties 
gaan uitgeven ten behoeve van het 
midden- en kleinbedrijf.”

 Bennett: “We moeten ons voor-
al concentreren op het voorkomen 
van een tweede crisis, voordat 
we het industriebeleid aanpak-
ken. Daarom zijn belastingen op 
financiële transacties en de strijd 
tegen belastingparadijzen ook zo 
belangrijk. We moeten de interna-
tionale kapitaalstroom vangen en 
terug halen naar zinvolle plekken, 
zoals kleine bedrijven en coöpe-
raties. Dat is een andere vorm van 
reshoring. Er wordt zoveel geld uit-
geleend voor volstrekt verkeerde 
doeleinden.” 

Welke rol kan de Europese Unie 
spelen bij de transformatie van de 
industriële sector? 
 Bütikofer: “De EU speelt slechts 
een bijrol; de hoofdrol is nog steeds 
weggelegd voor de natiestaat. Wat 
de EU wel kan doen is de discussie 
framen. Ik probeer mensen ervan te 
overtuigen dat de toekomstige con-
currentiekracht van de Europese 
industrie gebouwd moet zijn op 
een fundament van duurzaamheid. 
Daarom hebben de we term RISE 
bedacht, Renaissance of Industry 
for a Sustainable Europe. Sommi-
gen in de industrie zijn welwillend, 
maar we stuiten ook op opposi-
tie van lobbygroepen. De EU zet 
nu vooral in op energie-efficiency, 
maar op het gebied van grondstof-
fen zouden we ook efficiency-richt-
lijnen kunnen opstellen. Grondstof-
fen vormen vaak maar liefst veertig 
tot vijftig procent van de kostprijs.” 

 Bennett: ‘We moeten ook zor-
gen dat de winkelprijs de echte kos-
ten van het product weerspiegelt, 
dus ook de sociale en milieukosten. 
Dan kunnen ‘goede bedrijven’ de 
concurrentie aangaan met bedrij-
ven die niet duurzaam produceren.”

Zou de Transatlantic Trade and 
Invest ment Partnership (TTIP, een 
handelsverdrag in voorbereiding 
tussen de VS en de EU) een einde 
moeten maken aan de subsidies op 
fossiele brandstoffen? 
 Bütikofer: “Jazeker, maar we 
zien nu dat het emissiehandels-
systeem, ontworpen om de invloed 
van subsidies op fossiele energie 
te beperken, wordt vernietigd. Als 
we er niet in slagen om goede 
basisregels op te stellen voor trans-
atlantische concurrentie, die een 
einde maken aan de subsidiëring 
van emissies en fossiele industrie, 
dan is het moeilijk om een posi-
tieve ontwikkeling in gang te zetten. 
De onderhandelingen over de TTIP 
bieden een kans. Waarom zouden 
de VS en de EU, die vijftig procent 
van de wereldhandel vertegenwoor-
digen, niet met een gezamenlijke 
agenda kunnen komen om fossiele 
subsidies terug te dringen? Dat zou 
een grote stap zijn in het bevorde-
ren van groene industrie.”
 Bennett: “Vaak wordt deze 
steun niet als subsidie gezien, ter-
wijl het wereldwijd om een half 
triljoen dollar per jaar gaat. Maar de 
strijd tegen die gedachte kunnen 
we winnen. Dat zie je in het debat 
over schaliegas. In Groot-Brittannië 
behoren zelfs conservatieven tot 
het kamp van de tegenstanders.”
 Bütikofer: “In Saarland, een klei-
ne Duitse deelstaat die afhankelijk 
is van de kolenindustrie, bleek uit 
een referendum dat de bevolking 
genoeg had van de negatieve im-
pact van deze industrie, ondanks 
het feit dat die hun altijd werkgele-
genheid had verschaft. De Groenen 

lieten zien dat de hernieuwbare 
energiesector een groter banenpo-
tentieel heeft dan de aftakelende 
kolenindustrie. Maar er is nog een 
probleem: op de energiemarkt 
hebben enkele grote bedrijven de 
macht, wat het ontwikkelen van 
alternatieven in de weg staat. Hier 
moet je nu juist de markt zijn werk 
laten doen: het afschaffen van pri-
vileges van de fossiele industrie en 
de grote bedrijven maakt de weg 
vrij voor hernieuwbare industrieën.” 

En hoe zit het met het principe 
van ‘de vervuiler betaalt’, ofwel de 
ecotax? 
 Bennett: “In Bristol stelden de 
Groenen voor om supermarkten 
een heffing te laten betalen voor de 
schade die ze aanrichten in lokale 
economieën: toenemend verkeer, 
lage lonen en het weinige geld 
dat ze in omloop brengen in de 
lokale economie. De opbrengst zou 
gebruikt worden om lokale winkel-
centra te bevorderen. Zo breng je 
de concurrentie in balans. Eigenlijk 
is schadetax een veel beter woord 
dan ecotax.”
 Bütikofer: “In Duitsland hebben 
we de ecotax geïntroduceerd toen 
we in 1999 mee gingen regeren in 
de federale regering. Onze ervaring 
is dat je niet kunt vertrouwen op de 
positieve effecten van een ecotax 
alleen. Die draagt bij aan het creë-
ren van de juiste marktvoorwaarden, 
het gelijkwaardig maken van de 
concurrentie en het internaliseren 
van externe kosten, maar daarnaast 
hebben we specifiek beleid nodig. 
Zonder overheidssteun was de her-
nieuwbare energiesector in Duits-
land lang niet zo groot geworden.”
 =

  Uit het Engels vertaald door Jolanda van 

Benthem. Het origineel is te vinden op 

www.greeneuropeanjournal.eu/green-

renaissance-european-industry
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groene schijn

Het biobrandstoffenbeleid is 
opgezet om het milieu te dienen. De EU 
boekte rond de eeuwwisseling namelijk maar 
gebrekkig vooruitgang in de naleving van het 
Kyoto Protocol en internationaal en politiek 
gezichtsverlies lag zodoende op de loer. Het 
bevorderen van biobrandstoffen werd als 
een van de maatregelen gezien om het Kyoto 
Protocol te kunnen naleven: het werd als 
belangrijk middel beschouwd om de alsmaar 
toenemende CO2-uitstoot in de vervoers-
sector terug te dringen. Het ecologische doel 
leek voor de EU dus niet alleen normatief ver-
antwoord, maar bovenal bittere noodzaak. 

Schade
De biobrandstoffenrichtlijn uit 2003, waar-
mee de EU het biobrandstoffenbeleid ini-
tieerde, maakte echter direct duidelijk hoe 
weinig belang werd gehecht aan de ontwik-
keling van ecologisch duurzame biobrand-
stoffen. De nog geen vijf pagina’s tellende 
richtlijn bestaat enkel uit een opsomming 
van de producten die als biobrandstof mogen 
worden beschouwd. Enig verband met het 
doel van CO2-reductie is niet te vinden; over 
criteria waaraan de gebruikte biobrandstof-
fen moeten voldoen, bijvoorbeeld op milieu-
gebied, rept deze richtlijn op geen enkele 
manier.
 Al vrij snel na het verschijnen kwam er 
dan ook kritiek van ngo’s, academici en zelfs 
lidstaten over de vermeende niet-duurzaam-
heid van veel biobrandstoffen. Het werd 
betwist of biobrandstoffen wel tot minder 
CO2-uitstoot zouden leiden en er werd zelfs 
betoogd dat sommige, van voedselgewassen 
afkomstige, biobrandstoffen mogelijk een 
hogere CO2-uitstoot tot gevolg hadden dan 
de fossiele brandstoffen die ze vervingen. 
Zo zorgde de toegenomen vraag naar bio-
brandstoffen voor de omzetting van natuur 

in landbouwgrond (direct land use change) en 
dit had onder meer de kap van regenwoud en 
andere gebieden met een hoge biodiversiteit 
tot gevolg. Dit bracht niet alleen schade aan 
de natuur, maar leidde ook tot het vrijkomen 
van koolstofvoorraden die in grond en vege-
tatie lagen opgeslagen.
 In de Renewable Energy Directive (RED) 
uit 2009, die de biobrandstoffenrichtlijn 
verving, probeert de EU deze kritiek te onder-
vangen. Ze laat de gebruikte biobrandstof-
fen toetsen op duurzaamheidscriteria. Zo 
moeten biobrandstoffen een minimale CO2-
reductie kennen van 35 procent. Ook mogen 
biobrandstoffen niet langer op grond worden 
verbouwd waar een hoge koolstofvoorraad 
in grond of vegetatie voorkomt, of waar voor-
heen een hoge biodiversiteit was om zo direct 
land use change tegen te gaan.

Rookgordijn
Deze veranderingen in de RED wekken de 
indruk dat de EU zich met haar biobrandstof-
fenbeleid committeert aan groene doelstel-
lingen als CO2-reductie en klimaatverbete-
ring. Maar schijn bedriegt. De introductie 
van de duurzaamheidscriteria vormt dan wel 
een reactie op de kritiek op het beleid, maar 
daarmee wordt in feite een rookgordijn opge-
trokken om structurele problemen in het 
biobrandstoffenbeleid te verhullen.
 De reikwijdte van de duurzaamheids-
criteria is namelijk zo beperkt dat een hoge 
CO2-uitstoot nog steeds mogelijk blijft. Dit is 
bijvoorbeeld zichtbaar aan de manier waarop 
direct land use change wordt aangepakt. Het 
is weliswaar niet meer toegestaan om regen-
woud om te zetten in landbouwgrond voor de 
teelt van grondstoffen voor biobrandstoffen, 
maar het blijft mogelijk om grondstoffen voor 
biobrandstoffen te verbouwen op grond die 
daarvoor al dienst deed als landbouwgrond. 
Dit verdringt grondstoffen die voor andere 
doeleinden, zoals voedsel, eerder op die 
landbouwgrond werden verbouwd, met als 
mogelijke consequentie dat de voedselpro-
ductie naar elders moet verhuizen, waardoor 
opnieuw natuur in landbouwgrond wordt 
omgezet. Het probleem verplaatst zich in 
feite slechts. 
 Daarnaast kent de RED maatregelen die 
het criterium van 35 procent CO2-reductie 
ondermijnen. Zo biedt de EU biobrandstof-
producenten de mogelijkheid om standaard-
waarden te gebruiken die aantonen dat aan 
de vereiste CO2-reductie is voldaan. Deze 
waarden worden gegeven voor verschillende 
grondstoffen waarvan biobrandstoffen kun-
nen worden gemaakt, zoals koolzaad en 

palmolie. De hoogte van deze waarden kan 
echter als gelijk worden beschouwd aan de 
uitstoot van een braakliggend weiland bij de 
desbetreffende grondstof, zonder dat daarbij 
al gebruik is gemaakt van bijvoorbeeld kunst-
mest of pesticiden. Deze standaardwaarde 
ligt dus erg laag, waardoor een deel van de 
schadelijke stoffen die bij de daadwerkelijke 
productie van eerste generatie biobrandstof-
fen vrijkomt niet in de standaardwaarde 
wordt meegenomen. Hierdoor kan de feite-
lijke uitstoot die bij de verbouwing van een 
grondstof voorkomt, vele malen hoger liggen 
dan de uitstoot die de standaardwaarde 
aangeeft en ondermijnt de standaardwaarde 
zodoende het CO2-reductievereiste. 
 Met lokale omstandigheden, zoals het kli-
maat en het kunstmestgebruik, wordt bij de 
standaardwaarden evenmin rekening gehou-
den, terwijl deze nogal kunnen verschillen 
tussen regio’s, zoals Zuid-Amerika en Europa. 
Het lijkt er dan ook op dat de EU standaard-
waarden geeft die over het algemeen te 
hoog zijn voor grondstoffen die veel in de EU 
worden verbouwd, en te laag voor veel in het 
buitenland geproduceerde biobrandstoffen. 
Zo kent koolzaad, dat op grote schaal door 
Europese biobrandstoffenproducenten wordt 
gebruikt, een waarde van 38 procent, waar-
mee het net aan het reductievereiste voldoet, 
terwijl de grootste buitenlandse concurren-
ten hiervan, biobrandstoffen afkomstig van 
palmolie en sojabonen, niet een standaard-
waarde hebben die dit minimum haalt. Hier-
door zijn buitenlandse producenten veelal 
gedwongen de feitelijke uitstootwaarden te 
berekenen, met allerlei administratieve las-
ten tot gevolg. 
 Zo komt het EU-beleid vooral de Europese 
biobrandstoffenindustrie ten goede. De stan-
daardwaarden lijken tot doel te hebben om 
de administratieve lasten voor de Europese 
biobrandstoffenindustrie te verminderen en 
de industrie te beschermen tegen buiten-
landse alternatieve biobrandstoffen.

De muur om Europa
Door universele standaardwaarden toe te 
passen worden Europese en buitenlandse 
producenten dus verschillend behandeld. 
Dit wordt in feite ook al bereikt door de 
selectieve vormgeving van de zogenoemde 
land-based duurzaamheidscriteria. Sinds de 
RED is het verboden om op bepaalde door de 
EU geselecteerde grondtypen grondstoffen 
te verbouwen voor de biobrandstoffenpro-
ductie, zoals voormalig tropisch regenwoud. 
Deze verboden grondtypen komen voorna-
melijk voor buiten de Europese Unie. Volgens 

In 2003 initieerde de EU het biobrand-
stoffenbeleid om de uitstoot van 
CO2 in de vervoerssector terug te 
dringen en de afhankelijkheid van 
aardolie te verkleinen. Wat kwam 
hiervan terecht? Duurzaamheid blijkt 
nauwelijks een rol te spelen, maar 
zelfredzaamheid op energie gebied en 
economische belangen des te meer. 
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F. Erixon lijkt het erop dat de land-based crite-
ria “[are] deliberately designed not to have an 
effect on most biofuels produced in Europe”. 
(2012, p. 30) Natuurlijk is het vanuit ecolo-
gisch oogpunt goed dat regenwoud niet meer 
mag worden gekapt ten behoeve van de bio-
brandstoffenproductie. Het is echter opmer-
kelijk dat er een selectie van verboden grond-
typen heeft plaatsgevonden, waar niet de 
ecologische schade als uitgangspunt geldt, 
maar sec het type grond waarop de productie 
tot stand is gekomen. Door dit soort admini-
stratieve belemmeringen wordt de toegang 
tot de Europese biobrandstoffenmarkt voor 
buitenlandse alternatieve biobrandstoffen, 
die veelal energie-efficiënter zijn dan hun 
Europese substituten, bemoeilijkt. 
 Ook met andere maatregelen belemmert 
de EU ecologisch duurzamere biobrandstof-
fen de toegang tot de Europese markt. Zo 
wordt in Brazilië geproduceerde bio-ethanol, 
met een uitstootvermindering van soms wel 
negentig procent, met hoge importheffingen 
belast. Dit zorgt ervoor dat aan deze, ook 
nog eens zeer goedkoop geproduceerde, bio-
brandstoffen door de importheffingen meer 
dan vijftig procent aan de totale prijs wordt 
toegevoegd. Dit versterkt de indruk dat het 
doel van CO2-reductie en klimaatverbetering 
niet voorop staat in het beleid. Ook hier lijkt 
het vooral te gaan om de bescherming van 
een Europese biobrandstoffenindustrie en de 
energieredzaamheid voor de EU. 
 De importheffingen voor biodiesel liggen 
juist weer een stuk lager. Naast deze regu-
liere importheffingen over biodiesel, kent de 
EU echter ook anti-dumping heffingen en 
countervailing duties over bepaalde geïm-
porteerde biodiesel. Hoewel deze heffingen 
terecht lijken vanwege de vele subsidies die 
bijvoorbeeld de Amerikaanse overheid aan de 
eigen biodieselproducenten verstrekt, is het 
opmerkelijk gezien de vele belastingvrijstel-
lingen en subsidies die ook de EU (via haar 
lidstaten) aan de Europese biobrandstoffen-
industrie verleent. Daardoor meet de EU in 
feite met twee maten. Voorts is het opmerke-
lijk dat de hoogte van de Europese subsidies 
enorm toenam op hetzelfde moment dat de 
EU hoge heffingen op Amerikaanse biodiesel 
in rekening begon te brengen.
 Opnieuw spelen materiële belangen de 
hoofdrol; ecologische doelen zijn nergens 
te bekennen. Met de invoerheffingen wordt 
geen enkel onderscheid gemaakt tussen de 
geïmporteerde biobrandstoffen, ook niet op 
het gebied van bijvoorbeeld de CO2-reductie 
die bij de productie van biobrandstoffen 
wordt bereikt. 

 Eenzelfde beeld ontstaat als wordt 
gekeken naar de positie die de EU tot dus-
verre in de Doha Rounds van de WHO heeft 
ingenomen. De EU heeft, samen met andere 
Westerse landen, gepleit voor uitzonderingen 
van de geleidelijke reductie van belemme-
ringen, zowel administratief als in de vorm 
van importheffingen, op bepaalde gevoelige 
terreinen, zoals landbouwproducten, waar-
toe ook de biobrandstoffen behoren. Een 
verplaatsing van de biobrandstoffen van de 
landbouwproducten naar de milieuproduc-
ten zou de reductie van handelsbelemmerin-
gen kunnen tegen gaan. Hier heeft de EU zich 
halsstarrig tegen verzet.

Grijze beleidslijn
De houding die de EU voortdurend aan-
neemt ten aanzien van biobrandstoffen, 
blijkt voornamelijk gestuurd vanuit materiële 
belangen: het afschermen van de Europese 
biobrandstoffenmarkt voor buitenlandse 
producenten en het bereiken van een hogere 
energiezelfredzaamheid. Ecologische doelen 
als CO2-reductie worden in alle aspecten van 
het beleid nauwelijks nagestreefd. Biobrand-
stoffen worden niet getoetst op hun ecolo-
gische schade of bereikte uitstootvermin-
dering, maar veeleer op de plek waar ze zijn 
geproduceerd. Enkel wanneer dat de geogra-
fische ligging in het nadeel van de Europese 
biobrandstoffenindustrie zou werken, zoals 
bij de standaardwaarden, wordt voor univer-
sele waarden gekozen. 
 Op dit moment wordt op Europees niveau 
gediscussieerd over een herziening van de 
RED, na een voorstel van de Europese Com-
missie in 2012. Deze herziening moet onder 
meer een antwoord bieden op de ecologische 
schade die indirect land use change met zich 
meebrengt. De Europese Commissie stelt 
daarom voor dat biobrandstoffen die van 
voedselgewassen afkomstig zijn voortaan 
nog maar maximaal vijf procent van de totale 
energieconsumptie in het vervoer mogen 
uitmaken. Daarnaast wil zij ecologisch duur-
zamere biobrandstoffen nog meer laten 
meetellen in de vereiste van tien procent her-
nieuwbare energie. In september 2013 heeft 
het Europees Parlement laten weten dat de 
bovengrens van biobrandstoffen van voed-
selgewassen wat haar betreft op zes procent 
ligt. Tegelijkertijd pleit het EP wel voor een 
ondergrens van 2,5 procent voor duurzamere 
biobrandstoffen.
 Deze voorstellen pakken opnieuw de 
onderliggende ecologische problemen niet 
aan. Ze wekken de indruk dat ze alleen een 
antwoord willen bieden op de kritiek die het 

biobrandstoffenbeleid oproept. Nog steeds 
zullen biobrandstoffen van voedselgewassen 
in grote getale worden geproduceerd, zullen 
standaardwaarden worden gebruikt en zal 
de beoordeling nauwelijks plaats vinden op 
basis van de ecologische duurzaamheid. 
 Dat niet ecologische doelen, maar vooral 
materiële doelen het beleid sturen, maakt 
ook de herziening van de RED weer duidelijk. 
Gedane investeringen en de Europese bio-
brandstoffenindustrie mogen door de aan-
passingen absoluut niet worden aangetast. 
Voor zover ecologische doelen überhaupt 
worden beoogd, mogen deze alleen worden 
bereikt binnen de kaders van de bestaande 
biobrandstoffenmarkt. Het beleid lijkt dan 
ook niets meer dan groene schijn voor een 
grijze beleidslijn.
 =
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Duurzame welvaart voor allen  
Ondanks alle onheilsprofetieën moet het 
gezegd worden: de wereldeconomie maakt 
op dit moment een stormachtige groei door, 
gedreven door de wensen, ambities en de 
ondernemingsgeest van miljarden mensen 
op weg naar de moderne industriële samen-
leving. De wereldeconomie zal zich in de 
komende twintig à vijfentwintig jaar mak-
kelijk verdubbelen. 
 Dat is zowel een goed als een alarme-
rend bericht. Goed, omdat hierdoor de kin-
dersterfte daalt, de levensverwachting toe-
neemt, het onderwijs en de algehele sociale 
omstandigheden wezenlijk zullen verbete-
ren. Alarmerend, omdat een verdubbeling 
van het gebruik van grondstoffen en emis-
sies op een ecologische meltdown zouden 
uitlopen. Het oude energie- en grondstof 
vretende groeimodel kan niet verder worden 
opgerekt. De belangrijkste uitdaging voor 
de komende decennia is daarom de wereld-
wijde groei in een groene richting om te 
buigen. Dat is ambitieus, maar mogelijk. 

Europa als voortrekker 
Ook de meerderheid van de Europese 
bevolking baadt niet in welstand. Door 
de economische crisis zijn bij velen de 
reserves opgebruikt. Om ervoor te zorgen 
dat alle mensen zich kunnen ontplooien, 
is er niet alleen een eerlijkere verdeling 
van de welvaart nodig, maar ook een bloei-
ende economie met een sterke industriële 
basis. De weg uit de crisis voert langs een 
innovatie-offensief, dat Europa naar de top 
van de ecologische modernisering zal tillen. 
Ons continent beschikt over alle voorwaar-
den om een modelvoorbeeld van groene 
economie te worden: een dicht netwerk van 
onderzoek en ontwikkeling, innovatieve 
ondernemingen, eerste klas ingenieurs en 
vakmensen, een hoog ontwikkeld milieu-
bewustzijn en talloze burgerinitiatieven 
rondom klimaatverandering, alternatieve 
energie, ecologische landbouw, eerlijke 
handel en internationale gerechtigheid. 

 We kunnen onszelf hoge doelen stellen, 
zoals de eerlijke verdeling van een krimpen-
de welvaart. Europa heeft de potentie om 
tot voortrekker van de nieuwe industriële 
revolutie te worden. Daarom zou het fataal 
zijn, om bij de huidige Energiewende – de 
omschakeling naar duurzame energie – aan 
de rem te trekken. De hele wereld kijkt naar 
dit project, dat een economisch succesmo-
del kan zijn voor het afscheid van fossiele 
en nucleaire energie. 

Meer maken van minder 
In de kern gaat het erom het scheppen 
van economische waarden los te koppelen 
van het verbruiken van de natuur. Daar is 
een tweeledige krachtsinspanning voor 
nodig: een steeds efficiënter gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen en een vergaande 
decarbonisatie van de economie. Een CO2-
neutrale productie verlangt de overgang 
van fossiele naar duurzame energie en 
hernieuwbare grondstoffen en van de weg-
werpmaatschappij naar de kringloopecono-
mie. De oude formule van het verhogen van 
de output (de productie) door het verhogen 
van de input (grondstoffen en energie) 
leidt tot de ondergang van onze planeet. De 
formule van de toekomst luidt: meer maken 
van minder. 

Investeren in de toekomst  
De ecologische transformatie van het kapi-
talisme behelst een enorm innovatie- en 
investeringsprogramma. Daarbij gaat het 
om technologieën die efficiënt met natuur-
lijke bronnen omgaan, om hernieuwbare 
energie, een slim stroomnet, nieuwe mate-
rialen, netwerken van goederenkringlopen, 
elektrische mobiliteit, modernisering van 
het openbaar vervoer, ombouw van steden, 
CO2 recycling, hightech biologische land-
bouw, enzovoort. In een krimpende econo-
mie dalen de investeringen en vertraagt de 
vernieuwing van de kapitaalvoorraad. Het 
tegenovergestelde is echter noodzakelijk, 
als we binnen enkele decennia onze infra-
structuur en ons productieapparaat geheel 
willen ombouwen. De groene industriële 
revolutie wordt de katalysator voor een 
nieuwe lange groeigolf. Zij zal niet alleen 
onze wijze van produceren veranderen, 
maar ook ons dagelijks leven, net zoals de 
ontdekking van de elektriciteit en de digi-
tale technologieën dat deden. 

Groeien met de natuur 
‘Terug naar de natuur’ is niet mogelijk op 
een wereld met bijna negen miljard men-
sen. We moeten vooruit, naar een nieuwe 
synthese tussen natuur en techniek, een 

Allianztechnik, naar een term van Ernst 
Bloch. De nieuwe formule luidt: groeien met 
de natuur. De belangrijkste wetenschap 
hierbij is de biotechnologie, die biologische 
processen in technische omzet. De evolutie 
heeft ontelbare fantastische uitvindingen 
voortgebracht waarvan we kunnen leren. Zo 
heeft de aerodynamica van vissen al model 
gestaan voor schepen die de zeestroming 
op een slimme manier gebruiken. Bacteriën 
die schadelijke stoffen kunnen neutralise-
ren kunnen worden ingezet bij bodemsane-
ringen. En de elasticiteit en kracht van spin-
nenwebben is nog ongeëvenaard. Ook het 
produceren en consumeren in netwerken en 
kringlopen is van de natuur afgekeken: de 
evolutie kent geen afval. 
 De geschiedenis van de menselijke 
beschaving is een verhaal van stapsgewijze 
emancipatie van de natuur. Elk tijdperk 
heeft de menselijke mogelijkheden en 
capaciteiten vergroot. Nu gaat het erom, 
deze geschiedenis van vooruitgang met de 
natuur samen voort te zetten, en niet langer 
tegen haar. 

Grenzen van groei, 
groei van grenzen  
De menselijke beschaving is afhankelijk 
van een stabiel klimaat, vruchtbare land-
bouwgrond en goed werkende waterkring-
lopen. Alle drie bevinden zich vandaag 
in een kritieke toestand. Wanneer we de 
belastbaarheid van deze ecosystemen 
overschrijden, dan dreigen er zware crises. 
Wat dat betreft is er wel degelijk een eco-
logische grens aan de groei. Mijn punt is 
echter, dat dit niet betekent dat daarom ook 
economische groei begrensd is. Wat voor de 
mensen op onze planeet mogelijk is, wordt 
namelijk niet in de eerste plaats door geolo-
gische en fysische factoren bepaald. Onze 
allerbelangrijkste bron is onze creativiteit. 
En daar hoort bij, dat we in staat zijn om cri-
ses door schaarste middels vernieuwing te 
overwinnen. Ook energie is er onbegrensd: 
de zon biedt een vrijwel onuitputtelijke 
energiebron. Daarbij gaat het niet alleen 
om het winnen van stroom en warmte uit 
zonne-energie, maar ook om fotosynthese 
– het omzetten van zonlicht, water en CO2 
in biochemische energie als basis voor een 
ecologische productiewijze. En ook geo-
thermie heeft een geweldig potentieel om 
langdurig energie te leveren. 

De natuur als gemeengoed 
We leven inmiddels in het antropoceen, het 
tijdperk waarin de mens zelf tot een machti-
ge geologische factor is geworden: de mens 
maakt natuur. Ongeveer zeventig procent 

Duitsland loopt voorop in de groene 
economie en de Grünen doen volop 
mee. Het onlangs verschenen boek 
Intelligent wachsen. Die Grüne 
Revolution, betoogt dat groeien kan, 
maar wel samen met de natuur. Hier 
een eerste Neder landse proeve, in 
twaalf stellingen.
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van het aardoppervlak is al door menselijke 
activiteit beïnvloed. Onaangetaste natuur 
is er alleen nog in de poolstreken, in woes-
tijnen en hooggebergtes en zelfs daar slaan 
de vervuilde lucht – en stofdeeltjes van 
de menselijke samenleving neer. Omdat 
we steeds dieper in de natuur ingrijpen, 
zijn we ook voor haar verantwoordelijk. 
Ecosystemen zoals de oceaan, die het leven 
op aarde in stand houden, moeten tegen 
roofbouw worden beschermd en daarom 
gemeenschappelijk worden beheerd. 
Daartoe is een mondiaal eco-management 
nodig met sterke supranationale institu-
ties. Er moeten heldere gebruiksrechten, 
regels en richtlijnen worden opgesteld ter 
bescherming van bijvoorbeeld Antarctica. 
Een interessant idee is de oprichting van 
een mondiale klimaatbank. Deze zou CO2 
emissierechten kunnen uitgeven en de 
opbrengst kunnen investeren in klimaatbe-
scherming in ontwikkelingslanden. 

Wat we moeten beteugelen
Ecologische verantwoordelijkheid begint 
bij onszelf: minder vlees eten, fietsen en 
het openbaar vervoer gebruiken, geen pro-
ducten kopen waarvoor mensen misbruikt 
zijn of regenwoud is omgehakt. Maar een 
nuchtere blik op de omvang van de ecolo-
gische uitdaging zegt ons, dat een appèl 
op soberheid niet genoeg is. Nulgroei lost 
geen enkel ecologisch probleem op – het 
zou hoogstens de huidige mate van vervui-
ling constant houden. Maar het veroorzaakt 
wel nieuwe problemen op het gebied van 
overheidsfinanciën, sociale zekerheid en 
werkgelegenheid. Ook ‘minder van het-
zelfde’ is niet genoeg. Om het klimaat te 
stabiliseren, is voor 2015 een halvering van 
de wereldwijde uitstoot van CO2 nodig. 
Zonder een grootschalige efficiëntieslag en 
de overgang naar duurzame energie kunnen 
we de wedloop met de klimaatverandering 
niet winnen. Wat we moeten beteugelen, is 
ons verbruik van de natuur, niet ons plezier 
in nieuwe dingen, in comfort, mobiliteit, 
mode, techniek en communicatie. Dat zijn 
attributen van de moderne tijd en die zijn 
niet meer terug te draaien. Het doel van 
ecologische politiek is een andere wijze van 
produceren, niet een nieuwe mens. 

Ecologie en vrijheid 
Wie de uitweg uit de ecologische crisis in 
een drastische beperking van productie 
en consumptie zoekt, komt vroeg of laat 
bij autoritaire oplossingen terecht: als 
de mensheid al haar comfort namelijk 
niet vrijwillig opgeeft, dan wordt dwang 
onvermijdelijk. Dan valt de democratie ten 

offer aan de ecologie. Zo’n neiging tot een 
alomvattende beheersing van economie en 
samenleving is in de kiem al aanwezig in het 
beroemde rapport van de Club van Rome 
Grenzen aan de groei uit 1972. Maar we moe-
ten de onverbrekelijke band tussen ecologie 
en democratie juist verdedigen. Omwille 
van de vrijheid zelf natuurlijk, die aan geen 
enkel ander doel ondergeschikt gemaakt 
mag worden. Maar ook omdat een open, 
democratische samenleving veel beter in 
staat is zichzelf te corrigeren en creativiteit, 
eigen verantwoordelijkheid en onderne-
mingsgeest te genereren. En juist die zaken 
zijn van groot belang om de ecologische en 
sociale uitdagingen van deze tijd het hoofd 
te bieden. 

Waar blijft de moraal?  
Ondanks (of misschien zelfs vanwege) de 
excessen van de financiële sector tekent 
zich een nieuwe trend af richting ‘morele 
herbewapening’ van de economie. Normen 
en waarden spelen een groeiende rol in het 
gedrag van consumenten en daardoor ook 
van ondernemingen. Er is steeds meer aan-
dacht voor zaken als fairtrade en recycling, 
ethische investeringsfondsen en duurzame 
ondernemingsmodellen en de naleving 
van sociale en ecologische eisen. Kinder- 
en dwangarbeid worden veroordeeld en 
dierproeven en bio-industrie staan onder 
kritiek. Bedrijven die zich hier niets van 
aantrekken, lijden reputatieschade, en dat 
werkt ook door in hun bedrijfsbalans. Bij 
deze trend hoort ook de renaissance van 
de sociale economie: de opkomst van coö-
peraties, de economie van het delen, open 
source etc. 

Actoren en allianties 
De omslag naar de ecologische moderniteit 
kan alleen slagen wanneer vele actoren 
samenwerken. In de eerste plaats de poli-
tiek. Die moet zorgen voor een ecologische 
vangrail voor de economie en de wissels 
omzetten naar groene innovatie. Daarbij 
hoort een ecologische belastinghervor-
ming, effectieve emissiehandel, duidelijke 
onderzoeksprioriteiten en richtlijnen voor 
publieke investeringen, zoals recyclings-
quota, informatieplicht en maxima voor 
uitstoot van schadelijke stoffen. Ten tweede 
de samenleving. De milieubeweging, coö-
peraties, kritische consumenten en bur-
gers moeten de macht van het schandaal 
benutten. Als derde de wetenschap. Nooit 
eerder werd er zoveel onderzoek gedaan 
naar nieuwe oplossingen en ontwikkelde de 
wetenschappelijke kennis zich zo snel als 
vandaag. En tenslotte: de ondernemingen. 

De toekomst is aan duurzame en ecologisch 
innovatieve, maatschappelijk verantwoor-
delijke bedrijven, die hebben ingezien dat 
morele en economische waarden bij elkaar 
horen. 
 
 De herontdekking van 
de  vooruitgang
Juist in een tijd van grote onzekerheid heb-
ben we een nieuwe voorstelling van voor-
uitgang nodig. Het einde van het fossiele 
industrietijdperk is tegelijkertijd het begin 
van een periode van grote bloei voor een 
nieuwe, groene economie. In plaats van de 
toekomst als een duister oord af te schil-
deren, komt het erop aan enthousiasme te 
wekken voor de groene moderniteit, waar-
van de contouren zich al aan de horizon 
aftekenen. De geschiedenis van de voor-
uitgang is niet ten einde. We moeten haar 
alleen opnieuw vertellen. De ecologische 
successen van de laatste dertig jaar zouden 
ons moeten bemoedigen. Ik noem er een 
paar: de luchtkwaliteit van onze steden is 
beter geworden, de Duitse bossen groeien 
weer, rivieren zijn hersteld en veel schade-
lijke stoffen zijn uit de productie en uit ons 
dagelijks leven verdwenen. Internationale 
overeenkomsten zoals het Montreal pro-
tocol ter bescherming van de ozonlaag, 
of de conventie ter bescherming van de 
biodiversiteit, zijn van de grond gekomen. 
Het marktaandeel van biologische produc-
ten neemt toe, ruilbeurzen en autodelen 
floreren, veel bedrijven besteden serieus 
aandacht aan duurzaamheidsmanagement, 
ecologische keurmerken en certificaten 
zijn ingevoerd. Duitsland heeft de nucle-
aire energie definitief de rug toegekeerd 
en alternatieve energie, elektrische auto’s 
en ecologisch bouwen zitten in de lift. 
Tenslotte: de CO2 uitstoot van het verenig-
de Duitsland is sinds 1990 circa 25 procent 
gedaald, terwijl tegelijkertijd de economie 
met ruim een derde groeide. De tegenwer-
ping dat dit alleen het effect is van het stil-
leggen van de zwaar vervuilende industrie 
van de voormalige DDR, klopt niet, want 
meer dan twee derde van de CO2 besparing 
vond na 1996 plaats. Die is een gevolg van 
een efficiëntere omgang met grondstoffen 
en de succesvolle ontwikkeling van her-
nieuwbare energie. Op dat fundament kun-
nen we bouwen.
 =
 Uit het Duits vertaald door Erica Meijers.

  Ralf Fücks, Intelligent wachsen. Die grüne 

Revolution, Hanser Verlag, München 2013.

 De Engelse vertaling wordt in het voorjaar verwacht.
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democratie & ecologie
De ontwikkelingen in Europa worden op dit moment voor een 
groot deel bepaald door twee megatrends: de economische 
globalisering en de ecologische crisis. Deze twee crises ver-
langen tegengestelde maatregelen. 
 De economische globalisering gaat hand in hand met de 
dwang tot verhoging van effectiviteit en efficiëntie en met de 
verhoging van productiviteit en winst. Dit gaat gepaard met 
zowel de groei van krediet en schulden als met de verhoging 
en versnelling van productie en consumptie. De ecologische 
crisis daarentegen vraagt juist om een enorme reductie – tot 
negentig procent – van het verbruik van grondstoffen en van 
de uitstoot van CO2.
 Terwijl de economische globalisering leidt tot mondiale 
uitbreiding van markten en versnelling van alle economische, 
technische en sociale processen, vergt een gepaste reactie op 
de ecologische crisis juist ruimtelijke begrenzing en vermin-
dering (dus ook vertraging) van productie, mobiliteit en con-
sumptie. 

 Crisis democratie
Deze beide crises staan dus in een gespannen verhouding 
tot elkaar. Maar tegelijkertijd staan beide in een gespannen 
verhouding tot de democratie. De economische crisis heeft 

Hoe voltrekken we de transformatie naar een 

duurzame economie en samenleving? Wie 

neemt de beslissingen en hoe krijgen ze hun 

beslag? Onze democratische mores lijken 

hierbij vooral een hindernis. Business as usual 

kan in elk geval niet meer. 

Francisco de Pajaro: zie p. 32
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democratie & ecologie
geleid tot een diepe crisis van de liberale democratie. Want 
‘ongecontroleerde machten’ – grote ondernemingen, lobbyis-
ten, media, law firms en ratingbureaus – beïnvloeden in infor-
mele gremia en netwerken van experts de politieke besluit-
vormingsprocessen en onttrekken deze aan de parlementaire 
controle. Dit heeft als gevolg dat de burgers steeds minder 
weten wie, op welk niveau, met welke middelen en met welke 
effecten de ‘macht in de staat’ uitoefent. 
 De ecologische crisis behelst het gevaar dat bij business as 
usual de voorkeur wordt gegeven aan paternalistische, techno-
cratische en/of autoritaire oplossingen, om de gevolgen van 
de ecologische crisis en van de scherper wordende conflicten 
om betaalbare energiedragers en grondstoffen meester te 
worden. 
 In het actuele debat over postdemocratische ontwikkelin-
gen wordt zelfs rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
een méér aan democratie, dus de uitbreiding van participa-
tieve elementen, de milieucrisis nog zou kunnen verhevigen. 
Een meerderheid voor een beleid dat het milieu schaadt zou 
immers gemakkelijker te vinden zijn dan een meerderheid 
voor een politiek van zelfbeperking. 

 Logica
Hoe dan ook zijn democratie en ecologisch verantwoord eco-
nomisch beleid niet simpel met elkaar in overeenstemming te 
brengen. Ze zijn immers beide gebaseerd op een heel verschil-
lende logica. Ik zie zeven conflictpunten. In de eerste plaats 
is de democratie principieel antropocentrisch. Ze geeft een 
stem aan menselijk begrijpen en willen, terwijl de biofysische 
wereld feitelijk geen stem heeft. In het politieke proces krijgt 
deze wereld pas gewicht als mensen haar een stem geven.
 In de tweede plaats is de democratie in haar uitbreiding 
van politieke, burgerlijke en sociale rechten gericht op winst 
aan vrijheid voor de enkeling, terwijl ecologisch beleid om 
beslissingen vraagt die een zeer groot aantal mensen en voor-
al ook andere levende wezens aangaan en die vaak genoeg 
gepaard gaan met aanzienlijke beperkingen van persoonlijke 
vrijheden en van materiële verwachtingen.
 Ten derde geeft de democratie steeds het heden prioriteit 
boven het denken en handelen in langetermijnperspectief en 
neigt ze ertoe om complexe reële verbanden in zelfstandige 
politieke terreinen op te knippen, terwijl ecologische politiek 
principieel alleen met het oog op de lange termijn en com-
plexe reële verbanden kan worden bedreven.
 In de vierde plaats is de democratie in principe beperkt tot 
de nationale staat of, zoals in het geval van de EU, tot supra-
nationale constructies. Ecologisch beleid daarentegen moet 
de enge grenzen van politieke eenheden altijd overschrijden. 
 De democratie – en daarmee komen we aan een vijfde 
punt – wordt gekenmerkt door een ingebouwde drang tot 
compromis en consensusvorming en daardoor is ze traag 
– ze wordt zelfs steeds langzamer door de groeiende com-
plexiteit die het gevolg is van de economische globalisering. 
Democratische procedures bevorderen het vooruitschuiven 
en afwachten van beslissingen, zelfs het ‘uitzitten’ van beslis-
termijnen – tot het moment dat zich een window of opportunity 
opent. Dit kan zelfs uitdrukking zijn van bijzonder verstandig 
beleid, terwijl in het geval dat politieke beslissingen onder 
druk van informele netwerken worden versneld, dit meestal 
ten koste gaat van de democratische wilsvorming. 

 Maar wil je vooruitgang boeken op ecologisch terrein, 
dan zijn compromissen en langlopende onderhandelingen 
juist ongunstig: ecosystemen balanceren op hun ‘kantelpunt’ 
terwijl de klimaatverandering bovendien maatschappelijke 
destabilisering aanjaagt en mogelijk de internationale veilig-
heid bedreigt. Het wachten op een window of opportunity, zoals 
dat in liberale democratieën dagelijks wordt gepraktiseerd, 
kan fatale gevolgen hebben. De conflictrisico’s van ingrijpen-
de milieuveranderingen nemen immers alleen maar toe. 
 Het feit dat, ten zesde, de democratie de meerderheid aan 
het woord laat komen, is onder het aspect van ecologische 
politiek ook geen geruststelling, want ecologische politiek 
kan op verkeerde meerderheidsbeslissingen stuklopen. 
En, ten slotte, is daar de in onze democratie bijna structureel 
verankerde neiging om economische en sociale kosten af te 
wentelen, terwijl de ecologische gevolgen van onze economie 
en levenswijze zich als bekend niet laten afwentelen – daar 
ons geen tweede planeet ter beschikking staat.

 Ontdekkingsreis
Ondanks de geschetste moeilijkheden, veroorzaakt door 
strijdige principes en ingebouwde restricties van democra-
tie en ecologisch beleid, zouden we het eens moeten worden 
over het volgende. De transformatie tot een postfossiel eco-
nomisch model en maatschappijtype – dat efficiënt met de 
beschikbare voorraden omgaat en dat bovenal met negen-
tig procent op het verbruik van nu aangesproken voorraden 
bespaart – kan op geen enkele manier met business as usual 
worden bereikt. Blijven we op de huidige manier omgaan met 
zowel de economische globalisering als de ecologische cri-
sis, dan zijn rampen onvermijdelijk: de al zichtbaar wordende 
sociale verslechteringen (werkloosheid, verval van sociale 
zekerheid, verarming) kunnen vooral in de westerse industrie-
landen in de toekomst niet meer door stijgende economische 
opbrengsten worden gecompenseerd. Een buitengewone 
krachtsinspanning op korte termijn is dus noodzakelijk. Deze 
kan alleen door autonome, participatorische, democratische 
processen worden bewerkstelligd – en dus niet door paterna-
listische of zelfs autocratische oplossingen. Het noodzakelijke 
transformatieproces lijkt op een ontdekkingsreis waarbij poli-
tici, wetenschappers en economische knoppendraaiers niet 
zonder meer inzetbaar zijn. In het beste geval weten ze, net 
als alle anderen, de richting waarin de reis moet gaan; maar 
net zomin als alle anderen beschikken ze over welke kaarten 
dan ook. Dus is het voor hen zaak, dat in het geheel van de 
maatschappij het vermogen groeit om op die veranderingen 
te anticiperen die de onvermijdelijke transformatie met zich 
meebrengt, en dat de veerkracht van de maatschappelijke 
stelsels groter wordt, zodat ze op schokken kunnen reageren.
 Willen we deze opgaven de baas worden, dan zullen we 
allereerst met gepaste haast open, brede maatschappelijke 
debatten moeten beginnen – over het leven na de goedkope 
olie, na de automobiliteit, na de goedkope levensmiddelen 
en vermoedelijk ook over een leven na het kapitalisme. Pas 
op basis van zulke debatten kan worden geprobeerd deze te 
condenseren tot richtinggevende concepten. En die moeten 
dan weer met behulp van de democratische instellingen wor-
den omgezet in concrete politieke doelen en voorzien worden 
van de passende instrumenten. Het overkoepelende thema 
zou echter moeten zitten in de gemeenschappelijke zoektocht 
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naar een nieuw evenwicht in de verhouding van staat, econo-
mie en samenleving.

 Gemeengoed
Hoewel we op het verloop en de dynamiek van zo’n proces 
niet vooruit kunnen grijpen, kunnen een paar mozaïekstenen 
voor het normatieve terrein van participatorische democra-
tie al wel worden benoemd. In de kern zal het erom draaien 
dat aan de markt politiek gewenste doelen worden gesteld. 
Enerzijds moet worden besloten wat aan de begrensde rati-
onaliteit van de markt en wat aan de maatschappelijke plan-
ning en controle moet zijn onderworpen. Vervolgens zou 
het erom moeten gaan het algemeen welzijn tot leidraad 
van maatschappelijke processen te maken en de economi-
sche wedloop te beperken ten gunste van maatschappelijke 
samenwerking, planning en sturing. Dit houdt tevens in een 
concentratie van publieke subsidies op het uitvoeren van 
publieke taken en de revitalisering van het publieke domein. 
Het betekent ook dat gemeengoed als water, lucht, grond 
en zee door verboden en hun strikte handhaving beschermd 
moet worden tegen overbenutting. En dat hun verwording tot 
handelswaar en privatisering wordt tegengewerkt. Verder zou 
buiten kijf moeten staan dat de financiële sector terug moet 
naar een dienende functie voor de reële economie en naar een 
regionale context. En even onontkoombaar is een politiek van 
‘decarbonisatie’ die dwars door alle politieke departementen 
en bij alle wetsvoorstellen wordt volgehouden. Want alleen zo 
valt een zekere coherentie aan te brengen tussen de ecologi-
sche restricties en het beleid met betrekking tot economie, 
handel, investeringen, landbouw, verkeer en ruimtelijke orde-
ning. 
 Niets van dat alles kan worden uitgesteld in vertrouwen 
op ‘technische vooruitgang’, laat staan als ‘eliteproject’ gere-
aliseerd worden. Een kans op verwerkelijking zal het grote 
transformatieproject pas hebben als op alle niveaus meer par-
ticipatorische elementen worden ingebouwd in de politieke 
besluitvorming, zowel bij het ontwerp en de uitvoering van de 
ombouwmaatregelen als bij de controle en regulering daar-
van. Bewonersinitiatieven, burgerparticipatie, democratische 
‘machtsvorming van individuen’ zijn onmisbare voorwaarden 
voor het tijdig op gang komen van het transformatieproces. 

 Inmenging
Uitzichtloos zijn pogingen om dit te verwerkelijken zeker niet. 
Want er zijn al veel voorbeelden van burgers die de ‘publieke 
zaak’ in eigen hand nemen. In veel landen binnen en buiten 
Europa, hoewel nog zeldzaam in Duitsland, is een wederop-
standing van coöperaties gaande. Participatieve budgetten 
op gemeentelijk niveau worden nu ook in een paar Duitse 
gemeenten ingevoerd. De beweging van de transition towns 
groeit in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In 
Duitsland stemt een andere ontwikkeling hoopvol: het toe-
nemende aantal gemeenschappen met eigen energievoorzie-
ning. Hierbij gaat het inderdaad om een ‘Duits exportmodel’ 
dat lange tijd weinig aandacht trok, maar zeker toekomstbe-
stendig is. Ook vermeldenswaard zijn de talrijke voorbeelden 
van inmenging door geëngageerde burgers in infrastructu-
rele projecten die op gespannen voet staan met beginselen 
van ecologische zorgvuldigheid en zelfs met becijferingen 

van economische efficiëntie, en die vaak 
genoeg uitdrukking zijn van zelfingeno-
men achteloosheid jegens gekozen en 
niet-gekozen bestuurders uit politiek 
en economie. De meeste hoop echter 
valt te putten uit de inspanningen van 
burgers die in deels zeer brede bondge-
nootschappen de grenzen overschrijden 
tussen politieke partijen, vakbonden, kerken en sociale bewe-
gingen, om op gemeenteniveau de privatisering van open-
bare infrastructuur tegen te houden of terug te draaien en 
de democratische deelname bij het definiëren van publieke 
prestaties, hun organisatie en controle, te vergroten. Voorts 
moet de sterk groeiende betekenis van de internet-commu-
nity niet worden onderschat, die Wikipedia, Wikileaks, maar 
ook het open government tot media maakt van een nieuw soort 
samenwerking (en nieuw soort conflict) tussen burgers, staat 
en economie. Deze ontwikkelingen hebben gemeen dat ze de 
transparantie van besluitvormingsprocessen vergroten. 
 Kortom: we moeten afscheid nemen van de manie van 
economische groei. Want deze manie houdt een verwoestend 
mechanisme in leven, van verstoring van ecosystemen die 
voor mensen en andere levende wezens onontbeerlijk zijn. De 
groeimanie voedt bovendien de ongegronde hoop dat verdere 
verhoging van productie, winst en consumptie zal bijdragen 
aan sociale gerechtigheid, maatschappelijke verbondenheid, 
sociale en culturele vooruitgang of aan politieke stabiliteit en 
persoonlijk welbevinden, als waren het ‘beoogde secundaire 
gevolgen’. 
 Maar als het waar is dat samenlevingen uiteindelijk bij-
eengehouden worden door sociale vooruitgang in de zin van 
verzekering en uitbreiding van politieke, sociale en industri-
ele burgerrechten en door de participatie van burgers aan 
het algemeen belang van de ‘publieke zaak’, dan is de vraag 
naar een alternatieve maatschappijordening niet meer te 
vermijden. Want voorbij de groeiwaan wordt uiteindelijk het 
principe van de oneindige kapitalistische accumulatie – lees: 
winst- en consumptieverhoging – ter discussie gesteld. Een 
verzoening van kapitalisme, sociale vooruitgang en democra-
tie is bij een niet of slechts matig groeiende economie niet 
meer mogelijk. Dus moeten door een uitbreiding van partici-
patieve democratie zodanige condities worden geschapen dat 
de mensen zich de toekomst anders kunnen voorstellen dan 
als een voortzetting van het heden in de vergrotende trap. 
 =
 Uit het Duits vertaald door Herman Meijer
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De Spaanse kunstenaar Francisco 
de Pajaro (1970) over zijn straat
kunst: “Art is Trash is een vluchtige 
kreet van wanhoop over de  mense
lijke conditie. Afval is hiervoor het 
meest geschikt. Ik schilder tegen 
het brute kapitalisme, de hebzucht 
en het egoïsme. Ik schilder bewust 
slecht en snel, zodat het visuele 
gif de toeschouwers zo dodelijk 
mogelijk treft. Dit is geen kunst. Dit 
is Art is Trash.”
Zie www.depajaro.blogspot.nl

Onder: een bezoekster in Cannes 
2013 draagt een jurk van goud
kleurige koekjesverpakkingen. 
Een recylingvoorbeeld van 
www.oogstkaart.nl.
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Jan Jongert medeoprichter Superuse Studios in Rotterdam en 

lector ‘Flows’ aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

van Groen
Nu duidelijk wordt dat er een eind 
komt aan de overvloedige beschikbaarheid 
van economische hulpbronnen, zoeken 
steeds meer deskundigen en wetenschap-
pers naar methoden om een geïntegreerd 
ruimtelijk en sociaaleconomisch systeem 
te ontwikkelen. Een veel gehanteerde 
metafoor hiervoor is een ecosysteem met 
kringlopen. Dat betekent dat de functie van 
eigendom van producten drastisch veran-
dert. Maar de toenemende trend tot leasen 
of het aanbieden van producten als service, 
heeft niet alleen maar positieve gevolgen. 
En er is een goedkoper alternatief.

Grijze economie
Aan het begin van de industriële revolu-
tie (ont)stonden de meeste economische 
activiteiten nog in een onderlinge relatie 
tot elkaar. Ook bestond er vaak een hechte 
relatie tussen de economische activiteit en 
de omwonende bevolking. Het economische 
succes van een industrie had ook lokaal een 
positief effect. Door de enorme schaalver-
groting in de twintigste eeuw hebben we 
nu te maken met een in verregaande mate 
gedesintegreerd systeem. Dit kon zich zo 
ongebreideld ontwikkelen door de veron-
derstelling dat goedkope grondstoffen, 
energiebronnen en arbeid onuitputtelijk 
waren. De afgelopen eeuw is de industriële 
productie voornamelijk lineair georgani-
seerd: dit wordt wel getypeerd als Cradle to 
Grave.
 Deze industrie is de motor van de 
‘grijze economie’, waarbij de grondstof toe-
behoort aan diegene die hem aanboort en 
het afval van niemand is. De halffabricaten 
en producten wisselen van eigenaar door de 
productieschakels en zijn tenslotte – steeds 
goedkoper maar ook steeds korter – eigen-
dom van de consument. ‘Ideaal’ gezien ver-
valt de verantwoordelijkheid van de vorige 
schakel in de keten bij de kooptransactie. 
De verborgen of grijze kosten, namelijk de 
schade aan milieu en sociale structuren, 
komt niet voor rekening van de partij die 
het meest profiteert, maar wordt geleden 
en uiteindelijk betaald door de inwoners van 
de plek waar de schade ontstaat.

Groene economie
Als reactie hierop werd de groene econo-
mie ontwikkeld. Inmiddels slagen we er 
door regelgeving en het bevorderen van 
verantwoordelijkheidsbesef steeds vaker 
in om grondstoffen duurzaam te ontginnen 
en te verwerken en de schade door afval te 
beperken of voorkomen. Het economisch 

model blijft echter hetzelfde als in de grijze 
economie: productie, gebruik en profijt blij-
ven ontkoppeld. Het systeem is nog altijd 
lineair en product-georiënteerd. Hierdoor 
zijn groene producten duurder en kunnen 
vaak alleen concurreren met behulp van 
subsidie. En zelfs dan leveren ze meestal 
geen profijt op voor degene die ze (mede) 
produceren. 
 Een actueel voorbeeld van de politieke 
problemen die ontstaan door de ontkoppe-
ling van gebruik en productie, is de weer-
stand die windmolens oproepen vanwege 
het vermeende aantasten van het uitzicht 
of de geluidsoverlast. Consumenten maken 
liever gebruik van fossiele brandstoffen, 
waarvoor buiten hun blikveld oorlogen 
worden gevoerd en waardoor het milieu 
sterk vervuild wordt, dan van energie waar-
voor ze zelf een offer moeten brengen. De 
windmolens worden geplaatst op grond van 
een afstandelijke argumentatie die bestaat 
uit een combinatie van anoniem econo-
misch belang en algemeen maatschappelijk 
belang. Er wordt geen rekening gehouden 
met de lokale wensen en behoeften. Het 
gevolg is dat bewoners het nut van de 
geplaatste windmolens niet persoonlijk 
ervaren, maar de lasten wel. De spanningen 
worden zo sterk dat de provincie Noord-
Holland onlangs zelfs heeft gekozen voor 
een verbod op de plaatsing van nieuwe 
windmolens. 
 Het ligt voor de hand een relatie te 
leggen tussen dit soort perikelen en de 
opkomst van de leefbaarheid- en regionaal 
georiënteerde politieke partijen. Het pro-
bleem van de traditionele partijen is mis-
schien niet zozeer dat ze de band met de 
kiezer hebben verloren, maar eerder dat ze 
niet in staat blijken om op de verschillende 
schaalniveaus positieve verbanden te creë-
ren. Het gevolg is dat iedereen zich na een 
besluit verliezer voelt.

Circulaire economie
De circulaire economie gaat een belangrijke 
stap verder door productieprocessen zo in 
te richten dat het de productieketens sluit. 
 Het bekendste voorbeeld van een 
circulaire economie is Cradle to Cradle van 
Michael Braungart en William McDonough. 
Zij gaan uit van een strenge scheiding tus-
sen materialen van natuurlijke en van tech-
nologische herkomst, om de producten 
aan het eind van de levensfase makkelijk in 
de juiste kringloop te brengen. Maar hun 
concept houdt ook de onderlinge scheiding 
tussen ketens in stand, waardoor producten 

We leven in een grijze economie, 
waarin de grondstof is van degene 
die hem aanboort en het afval 
niemand toebehoort. Alternatief 
is de groene economie, die 
grondstoffen en afval recyclet. Maar 
beter is een blauwe economie, 
waarin niet het product, maar de 
mens centraal staat. 

De MSSR (Miele Space Station 
Rotterdam) is een multi-inzetbare bar/
keuken/bühne/infostand, ontworpen 
door Superuse Studios en gemaakt 
van oude wasmachines. 
Te huur bij www.brienenoordresort.nl. 
(fotografie: Geert Limburg)
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in de eigen kring rondcirkelen. De armleu-
ning van een stoel wordt na gebruik weer 
teruggenomen en verwerkt in de eigen 
fabriek, onafhankelijk van waar de stoel is 
gebruikt. Doordat Cradle to Cradle uitgaat 
van het snel en onuitputtelijk aanwezig zijn 
van hernieuwbare energiebronnen, lijken 
toename van consumptie, wereldwijd trans-
port en het telkens weer omsmelten van 
producten niet verspillend. Het is niet ver-
wonderlijk dat dit concept, dat het mogelijk 
lijkt te maken om ongebreideld te kunnen 
blijven consumeren zonder schade aan de 
omgeving toe te brengen – of er zelfs een 
positieve bijdrage aan te leveren – een grote 
groep nieuwe groene enthousiastelingen 
heeft aangeboord. Dit is een fantastisch 
ideaalbeeld, maar nog allerminst gangbaar. 
Het is de vraag of het systeem wel met 
telkens optredende imperfecties zal kun-
nen omgaan. Dat neemt niet weg dat de 
circulaire economie momenteel enorm in 
opmars is. Turntoo – zowel een stichting als 
een bedrijf dat de circulaire economie pro-
moot – ontwikkelde een businessplan vanuit 
het gegeven dat de gebruiker alleen voor 
de prestatie van producten betaalt en niet 
voor het product zelf. Dit lijkt aantrekkelijk, 
omdat hiermee de verantwoordelijkheid 
voor het productieproces bij de producent 
blijft liggen en de consument bovendien 
middelen worden geboden om dit te con-
troleren. Tegelijkertijd wordt de gebruiker 
echter buitenspel gezet als potentiele 
verwerker van de producten in een andere 
lokale situatie dan van te voren werd voor-
zien, waardoor andere, en misschien wel 
betere toepassingen worden uitgesloten. 

Een echte kringloop zoals je in de natuur 
aantreft komt daarom niet tot stand. Het 
verschil tussen een natuurlijk gegroeid 
ecosysteem en de huidige maatschap-
pij, is dat de mens steeds lijkt te streven 
naar simpele statische organisatievormen 
met een beperkt aantal relaties, terwijl de 
natuur een veel complexere structuur kent. 
De huidige samenleving bestaat, op alle 

niveaus, uit een heleboel monoculturen die 
naast elkaar bestaan of tegen elkaar worden 
beschermd. In de natuur daarentegen zijn 
organisatievormen gegroeid die een haast 
oneindig aantal positieve relaties tussen 
verschillende functies kennen. Deze symbi-
ose maakt het systeem robuust en minder 
kwetsbaar, doordat er altijd kan worden 
overgestapt op andere mogelijke verbin-
dingen. Zo’n organisch systeem is lerend 
en past zich daardoor voortdurend aan. 
Bovendien ontstaat er geen ‘afval’, omdat 
elk product weer een functie krijgt in een 
ander deel van het systeem. We zouden 
ernaar moeten streven onze samenleving op 
dezelfde manier in te richten.
 De zich voltrekkende informatierevo-
lutie is een voorwaarde voor het creëren 
van een dergelijk ecosysteem. In de eerste 
plaats blijft hierdoor kennis over goederen 
en productiestromen niet langer beperkt 
tot de eigenaar of beheerder, maar kan die 
overal, op elk gewenst moment en in prin-
cipe door iedereen worden opgeroepen en 
gebruikt. Dit maakt het mogelijk dat er ook 
spontane en tijdelijke verbindingen tus-
sen ketens ontstaan. In de tweede plaats 
kan dankzij de informatisering de ontstane 
scheiding tussen productie en consumptie 
worden opgeheven, zoals Alvin Toffler in de 
jaren tachtig al voorspelde. Consumenten 
en producenten kunnen een ‘prosument’ 

van hun eigen omgeving worden. Infor-
matie, geld en product volgen dan binnen 
ketens niet langer één – meestal tegenge-
stelde – richting, maar volgen de voor een 
ecosysteem benodigde uitwisseling.

Blauwe economie
Een robuust ecosysteem heeft meer nodig 
dan het sluiten van kringlopen: er moet 
communicatie op gang gebracht worden 
tussen de verschillende actoren in de keten 
en tussen de verschillende ketens. Eén 
van de meest vooraanstaande bepleiters 
voor het creëren van waarde uit juist deze 
interactie is de Blauwe Economie van Gunter 
Pauli. Circulair economische concepten als 
Cradle to Cradle gaan nog uit van gesloten 
kringlopen met door certificaten en met 
patenten beschermde productieprocessen 
die de grondstoffenkringloop van een enke-
le keten bevordert. Maar een dynamisch en 
veerkrachtig ecosysteem kan alleen ont-
staan door een hoge mate van transparantie 
in de communicatie binnen een stelsel van 
ketens, waarbij nieuwe verbindingen kun-
nen worden gelegd of verbroken verbindin-
gen worden hersteld.
 Helaas wordt er in Nederland weinig 
geïnvesteerd in de voor ketencommunica-
tie benodigde interdisciplinaire kennis. De 
moeizame communicatie tussen verschil-
lende disciplines blokkeert de ontwikkeling. 

naar Blauw
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De nieuwe master Industrial Ecology die de 
TU Delft en de Universiteit Leiden samen 
opzetten, met onder andere studenten bio-
logie, scheikunde, bouwkunde en bedrijfs-
kunde, vormt hierop een positieve uitzon-
dering.

Het is begrijpelijk dat bedrijven hun econo-
mische activiteit ondanks de schaarser wor-
dende grondstoffen willen bestendigen en 
daarom steeds vaker vaste partnerschappen 
sluiten binnen de keten. Door de gesloten 
kringlopen worden bedrijven echter in hoge 
mate afhankelijk van elkaar en de keten als 
geheel kwetsbaar. Innovatie van het ene 
bedrijf kan dan alleen in samenwerking 
met en met toestemming van de rest van 
de keten. Eventueel overbodige schakels 
kunnen niet worden geëlimineerd en het is 
lastig nieuwe schakels toe te voegen. Wan-
neer in deze situatie het bezit van produc-
ten bij de producent blijft, leidt dit ertoe 
dat een afnemer binnen de keten niet langer 
zelfstandig voor een betere toepassing kan 
kiezen. Het is een typisch voorbeeld van 
een menselijke interpretatie van een eco-
systeem waarbij geprobeerd wordt met zo 
weinig mogelijk verbindingen te werken. Ik 
voorspel dat deze ingebouwde starheid tot 

kwetsbare en dure processen gaat leiden. 
Voor de gebruiker betekent dit hogere pres-
tatiekosten, waarvan alleen het systeem 
profiteert. 
 In de blauwe economie staat niet 
het product, maar de mens centraal. Uit-
gangspunt is een vermenigvuldiging van de 
huidige participatiegraad, die het mogelijk 
maakt om waarde te geven aan datgene wat 
nu al voorhanden is, maar nu geen waarde 
genereert. Vaak zijn dit (afval) stromen uit 
andere productieprocessen. Deze economie 
is goedkoper, omdat er niet met enkel-
voudige verdienmodellen wordt gewerkt, 
maar meerwaarde wordt 
gecreëerd met àlle stro-
men binnen productie-
processen, die uit lokale 
samenwerkingsverbanden 
ontstaan. De afnemers 
hoeven dus niet langer te 
betalen voor alle reststro-
men die in een product-
gericht systeem optreden. 
De blauwe economie is 
dynamisch omdat er geen 
vast pad is, maar een 
continue cascade van toe-
passingen die in de tijd 

steeds verandert. Het is een lerende eco-
nomie die zich aanpast aan veranderende 
omgevingsfactoren. Een belangrijk middel 
hierbij is een open marktplaats van vraag 
en aanbod in combinatie met toegankelijke 
kennis (open source). Om dit te kunnen 
realiseren is juist het eigendom van en de 
verantwoordelijkheid over de productiemid-
delen voor iedere afzonderlijke schakel een 
voorwaarde.
 =

Literatuur

Pierre Desrochers, Eco-Industrial Parks and the 

Rediscovery of Inter-Firm Recycling Linkages, 

Institute for Policy Studies, Johns Hopkins 

University 2002.

Michael Braungart, William McDonough, Cradle to 

Cradle, remaking the way we make things, North 

Point Press, New York 2002.

Alvin Toffler, The Third Wave, Bantam Books, New York 

1980.

Gunter Pauli, De Blauwe economie, Nieuw Amsterdam 

2012. (The Blue Economy. 10 years – 100 innovations 

– 100 million jobs, Paradigm Publications 2010.)

Voor het ‘kinderparadijs Meidoorn’ 
ontwierp Superuse Studios (toen nog 

2012Architecten) een nieuwe speel-
tuin van oude scheepsschroeven. 

Oogstkaart.nl is een nieuw online 
platform om gebruikte materialen aan 
te bieden en op te sporen. Zo worden 

losse recycling-initiatieven op een 
grotere schaal bij elkaar gebracht.
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Albert Faber  Wetenschappelijk medewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Groene banen? 
Werkgelegenheid is een belangrijk 
argument in het debat over de groene eco
nomie. Het perspectief van een flinke groei 
van ‘groene banen’ is ook in het onlangs 
afgesloten Energieakkoord een belangrijke 
gedeelde ambitie. Het is echter geen auto
matisme dat vergroeningsbeleid tot extra 
werkgelegenheid leidt. Er staan feitelijk 
twee visies tegenover elkaar. Aan de ene 
kant de gedachte dat streng milieubeleid 
tot hogere werkloosheid leidt, omdat ver
vuilende bedrijven sluiten en werknemers 
op straat komen te staan. Arbeid is op 
korte termijn relatief immobiel, dus groene 
beleidsmaatregelen zullen zonder flanke
rend beleid waarschijnlijk leiden tot een 
hogere frictiewerkloosheid in het transitie
proces. Daar tegenover staat de gedachte 
dat streng milieubeleid via het aanjagen van 
innovatie juist leidt tot structureel hogere 
productiviteit en extra bedrijvigheid, en ver
volgens tot nieuwe en ‘groene banen’.
 Voor beide visies valt iets te zeggen. Zo 
zal het Energieakkoord via de sluiting van 
oude kolencentrales noodgedwongen lei
den tot het afstoten van het personeel van 
die centrales, maar aan de andere kant zal 
de investering in energiebesparing kunnen 
leiden tot nieuwe werkgelegenheid. Als er 
minder mensen vanuit vervuilende sectoren 
op straat komen te staan en meer mensen in 
‘groene banen’ terecht komen, leidt dat per 
saldo tot een uitbreiding van groene werk
gelegenheid.
 De combinatie van vergroening en werk
gelegenheid roept verschillende vragen op. 
Want wat is dan precies een ‘groene baan’? 
Leidt vergroening van de economie ook tot 
een toename van de werkgelegenheid? Volgt 
de creatie van groene werkgelegenheid op 
investeringen zoals in het Energieakkoord? 
En zijn er wellicht aanvullende maatregelen 
nodig, zoals scholing? Kortom: kunnen we 
niet iets specifieker zijn in de duiding van 

groene banen in de groene economie?

Banengroei
Een recente studie van onderzoeksbureau 
CE Delft schat de omvang van de Neder
landse groene productiesector op ongeveer 
dertien miljard euro aan bruto toegevoegde 
waarde, ruim 33 miljard euro aan productie
waarde, en een arbeidsvolume van 127.000 
voltijdsbanen (fte). De economische bijdra
ge van deze sector is daarmee bescheiden, 
ongeveer 2,2 procent van het Nederlandse 
bbp en ongeveer 1,9 procent van de werkge
legenheid. Een groot deel hiervan behoort 
tot de subsector cleantech, gericht op ont
wikkeling en toepassing van technologische 
oplossingen voor een schoner en veiliger 
leefmilieu; deze subsector omvat ongeveer 
61.000 voltijdsbanen. Daarnaast zijn er ook 
circa 38.500 banen rond afvalinzameling.
 Vergelijkingen met andere landen zijn 
lastig te maken, omdat er grote verschillen 
zijn in definitie en afbakening. Zo rekenen 
Zweden en Oostenrijk bijvoorbeeld ook 
de bosbouw tot de groene economie. Wel 
kunnen we een beeld krijgen van de orde 
van grootte van de groene werkgelegen
heid in andere landen. Zo zorgt ‘de groene 
economie’ in Denemarken voor een omzet 
van bijna 34 miljard euro – vergelijkbaar met 
Nederland, maar in de kleinere Deense eco
nomie goed voor 14 procent van het bbp. In 
2010 vonden 106.000 mensen daar werk in 
22.000 bedrijven die geheel of gedeeltelijk 
groene producten of diensten leverden. De 
omvang van de groene economie in Groot
Brittannië wordt geschat op 149 miljard euro 
en 938.000 banen (2012), en in Duitsland 
werken circa 1,5 miljoen mensen in groene 
banen (2011). Deze getallen zijn grosso 
modo hoger dan in Nederland, niet alleen 
omdat de groene sector in absolute zin gro
ter zou zijn, maar ook vanwege een ruimere 
definitie. Zo is de breed gedefinieerde sector 
low carbon and environmental goods and 
services in GrootBrittannië inclusief de sec
tor ‘nucleaire energie’ en een snel groeiende 
financiële subsector carbon finance. 
 In de veel specifieker afgebakende 
duurzame energiesector werken in Duits
land inmiddels ruim 380.000 mensen, en 
dit is nog maar 0,9 procent van de totale 
Duitse werkgelegenheid. In Nederland 
staat de duurzame energiesector nog meer 
in de kinderschoenen: met iets meer dan 
17.000 banen bedraagt het aandeel in de 
totale directe werkgelegenheid van ons land 
slechts ongeveer een kwart procent. Ook in 
vergelijking met andere landen is de werk

gelegenheid in de Nederlandse duurzame
energiesector laag. Voor Nederland zijn 
ander groene subsectoren dan ook belang
rijker, bijvoorbeeld op het gebied van water 
en afval. Bij de uitwerking van het Regeerak
koord RutteII is berekend dat de verhoging 
van het aandeel duurzame energie in ons 
energiegebruik van circa vier procent nu tot 
zestien procent in 2020 zou kunnen leiden 
tot 36.000 extra nieuwe banen. Voor het 
Energieakkoord is berekend dat de totale 
investering van tussen de 13 en de 17,7 mil
jard euro tot 2020 in totaal netto leidt tot 
59.000 à 86.000 arbeidsjaren (pakweg 
10.000 per jaar), waarvan het grootste deel 
verwacht wordt door de investeringsimpuls 
in energiebesparing in de (relatief arbeidsin
tensieve) gebouwde omgeving. De investe
ringen in hernieuwbare energie daarentegen 
hebben maar een zeer bescheiden effect op 
de werkgelegenheid, omdat het hier meestal 
kapitaalintensieve investeringen betreft, 
met een lage arbeidsintensiviteit en een 
relatief groot deel aan importen.
 Uiteindelijk is het aantal banen in de 
groene economie in de meeste landen dus 
nog relatief klein. Wel is vaak sprake van een 
snelle groei: in de Verenigde Staten neemt 
het aantal arbeidsplaatsen in de duurzame 
energiesector vier maal zo snel toe als het 
gemiddelde van de Amerikaanse arbeids
markt. Beleid speelt hierbij een belangrijke 
rol, meestal door directe stimulering van de 
economie, soms ook door strengere regel
geving. In Nederland is echter nauwelijks 
sprake van groei van groene banen in de 
energiesector: het aandeel van de werkgele
genheid in deze sector verandert de laatste 
jaren nauwelijks.

Vaag doel
Voor Nederland is een sterke economische 
case te maken voor offensief vergroenings
beleid. Ons land kent sterke sectoren als 
agro/food, logistiek, energie en bouw die 
een groot milieubeslag kennen, en dus 
ook een groot potentieel voor milieuwinst. 
Bovendien is veel winst te halen in sterke 
combinaties van sectoren op thema’s als 
bio-based economy, duurzame gebouwde 
omgeving en circulaire economie. Dergelijke 
combinaties bieden een groot potentieel 
aan milieuwinst, maar ook aan innovatie
kracht en concurrentievermogen. Sterke 
argumenten voor groen beleid dus. Het is 
echter de vraag of werkgelegenheidsargu
menten ook onderdeel moeten zijn van de 
motivatie voor een vergroeningsbeleid. Dit is 
om een aantal redenen problematisch.

Een belangrijk perspectief van de 
groene economie is dat het leidt tot 
meer werkgelegenheid. In de praktijk 
is die belofte van ‘groene banen’ lastig 
te vervullen. In plaats van inzetten 
op ‘groene banen’ kan het beleid zich 
beter richten op de versterking van 
de vaardigheden voor een groene 
economie. 
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Groene banen? 
 Om te beginnen is er het probleem van 
de afbakening: wat zijn eigenlijk ‘groene 
banen’? Gaat het alleen om installateurs van 
zonnepanelen, of ook om de administrateur 
die de energielevering regelt? En heeft de 
installateur die zowel zonnepanelen als 
hrketels installeert nu wel of geen groene 
baan? De vele verschillende definities maken 
het lastig om vergelijkingen te maken tussen 
landen of sectoren. Daarmee is het politiek 
lastig om groene banen te benoemen als 
rechtvaardiging voor beleid, omdat dit doel 
in zichzelf te vaag is en omdat het lastig is te 
achterhalen in hoeverre bepaald beleid wel 
of niet positief effect heeft op de vergroe
ning van werkgelegenheid. Een ander type 
afbakening hangt samen met de schaal van 
de analyse. Zo kan vergroening vaak toege
schreven worden aan verplaatsingseffecten: 
als vervuilende bedrijven hun productie 
verplaatsen naar andere landen, neemt per 
saldo de vervuiling per eenheid arbeid in 
Nederland af, maar elders in de wereld juist 
toe.
 Het is van belang om een onderscheid 
te maken tussen directe banen als gevolg 
van nieuwe vraag en indirecte werkgelegen
heidseffecten; in de praktijk is dit echter niet 
altijd goed te onderscheiden. Zo leidt de 
ontwikkeling van windparken op zee voor de 
Engelse kust tot een revitalisering van eer
tijds tanende havenstadjes, met indirecte 
werkgelegenheidseffecten. Daarbij is echter 
lang niet altijd sprake van vergroening – 
getuige de soms grote toename van (fossiel
gedreven) transport – of van een verhoging 
van de kwaliteit van werk. 
 Daarnaast moeten we een onderscheid 
maken tussen verschuivingseffecten op 
korte termijn en structurele economische 
effecten op de lange termijn. Het milieuge
richte stimuleringspakket aan het begin van 
de economische crisis (20082010) leidde 
mondiaal tot mogelijk een half miljoen extra 
‘groene banen’. Maar er leek tevens sprake 
van significante crowding outeffecten van 
private investeringen en van verschuivingen 
in de werkgelegenheid, in plaats van het cre
eren van werkelijk nieuwe banen. De door
gaans lagere arbeidsproductiviteit in de her
nieuwbare energiesector (vergeleken met de 
fossiele energiesector) betekent echter ook 
een verhoging van de totale arbeidskosten, 
die op den duur toch weer tot banenverlies 
kan leiden. Op de langere termijn zal via het 
loonprijsmechanisme de impuls bovendien 
langzaam afnemen, omdat dan sprake is van 
volledige verdringing. Er is dan geen sprake 
meer van nieuwe banen, maar van een ver

schuiving van banen vanuit andere sectoren. 
Critici concluderen hieruit dat werkgele
genheidseffecten van investeringen tijdelijk 
zijn, terwijl voorstanders aangeven dat dit 
juist de bedoeling is en dat keynesiaanse 
investeringen een vorm van anticyclisch 
begrotingsbeleid zijn, met investeringen op 
het moment dat een economie in recessie is, 
terwijl op lange termijn wordt geïnvesteerd 
in nieuwe groeimotoren en vergroening van 
de werkgelegenheid als geheel.
 Kortom: de groene beleidsmaker zal er 
rekening mee moeten houden dat econo
mische vergroening zeker niet per definitie 
leidt tot extra werkgelegenheid, omdat er 
sprake kan zijn van hogere arbeidskosten, 
van verdringing op de arbeidsmarkt, en van 
afwenteling van vervuilende industrie naar 
elders. Een positief arbeidsmarkteffect is 
mooi meegenomen, maar vergroenings
maatregelen zijn over het algemeen zelden 
de meest effectieve of efficiënte manier om 
deze arbeidseffecten als doel op zich na te 
streven. 

Vaardigheden 
Hoe dan wel om te gaan met vergroening 
van de werkgelegenheid? Een vruchtbare 
insteek kan zijn om het beleid niet direct 
te richten op ‘groene banen’, maar op de 
vaardigheden die nodig zijn om in de groene 
economie productief te kunnen zijn. De tran
sitie naar een groene economie beïnvloedt 
op verschillende manieren de vraag naar 
vaardigheden op de arbeidsmarkt. Zo zullen 
nieuwe banen ontstaan, zoals controleurs 
van technische systemen, auditeurs van 
CO2footprints, of genoemde ontwikkelaars 
van smart gridsystemen. Deze banen ver
gen nieuwe kwalificaties en vaardigheden. 
Daarnaast zal ook de aard van veel reguliere 
werkzaamheden veranderen. Hier zien we 
de installateur weer, die naast HRketels 
nu ook zonnepanelen installeert. Er zijn ook 
fundamentelere veranderingen denkbaar: in 
de bouw zal meer nadruk komen te liggen op 
energieefficiëntie en duurzame bouwme
thoden, in de energiesector op het manage
ment van fluctuerende energiebronnen, en 
in de landbouw op verminderd kunstmest
gebruik en geavanceerde methoden van 
agrarisch natuurbeheer. Het is niet zo dat 
de groene economie alleen een economie 
is van hooggespecialiseerde werknemers. 
Het technologisch management van smart 
grids vereist weliswaar hooggekwalificeerd 
personeel, maar voor bijvoorbeeld herbe
bossings en isolatieprogramma’s zal ook 
meer laaggekwalificeerd personeel nodig 

blijven. Vergroening van de economie hoeft 
dus geen fundamentele verandering te bete
kenen ten opzichte van de huidige verdeling 
van kwalificaties in banen.
 Een dergelijke omslag vergt niet per 
definitie meer of andere werknemers, 
maar andere vaardigheden en kwalifica
ties. Inzetbaarheid, aanpassingsvermogen, 
beroepsmobiliteit en overdraagbaarheid van 
vaardigheden zijn daarbij kernbegrippen. Dit 
is geen triviale omslag. Juist het gebrek aan 
dergelijke vaardigheden is een belangrijke 
beperking voor de transitie naar een groene 
economie. Er zijn elders wel voorbeelden 
van instrumenten om strategisch invulling 
te geven aan de identificatie en ontwik
keling van zulke zogenoemde 21st century 
skills. Zo kent het Verenigd Koninkrijk een 
National Skills Audit, waarin aan de hand 
van scenario’s uitwerking wordt gegeven 
aan een betere afstemming tussen opleiding 
en arbeidsmarkt. En Australië kent Skills 
Australia voor analyses van de arbeidsmarkt 
op lange termijn. Dergelijke instrumenten 
kunnen helpen bij het onderbouwen van 
investeringen in de vaardigheden en kwalifi
caties die nodig zijn in de groene economie. 
Uiteindelijk vormt dit de kern voor een wer
kelijke economische vergroening, waarbij 
groene banen volgen uit de vaardigheden 
die we hebben ontwikkeld.
 =
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UMiCORE– een groene kapitalist?
Umicore werd begin 2013 uitge-
roepen tot het meest duurzame bedrijf ter 
wereld in de Global 100 annual clean capita-
lism ranking. Umicore is namelijk een pionier 
op het gebied van metaalrecycling en bezit 
de grootste installatie ter wereld om dit te 
bewerkstelligen. Deze staat in Hoboken, aan 
de rand van Antwerpen, een plek waar de 
omwonenden in het verleden kampten met 
de gevolgen van lucht- en bodemvervuiling 
van de oude raffinaderij. Een andere voor-
loper van het huidige bedrijf was innig ver-
weven met het Belgische koloniale bewind 
in Congo, waar uitbuiting en roofbouw de 
toon zetten. Voor Umicore is dit nu verleden 
tijd: sinds de eeuwwisseling zet de metaal-
multinational in op duurzaamheid. Maar 
zo’n omslag is niet zomaar gemaakt. 

Succesverhaal
Marc Grynberg, CEO van de multinational, 
stelde in een interview met het Britse dag-
blad The Guardian (19.8.2013) dat Umicore 
“afstand wilde nemen van het bedrijf dat 
het in het verleden was – een bedrijf dat om 
geldige redenen werd gezien als een ver-
vuiler.” In plaats daarvan wilden Grynberg 
en zijn collega’s “bedrijvigheid creëren die 
duurzaam is en geen negatieve erfenis ach-
terlaat in het milieu”. Het bedrijf investeer-
de in 2004 dan ook 77 miljoen euro om het 
omliggende gebied van de raffinaderijen 
in Hoboken en het eveneens in België gele-
gen Olen te saneren, waarmee het een van 
de eerste multinationals was die zijn ecolo-
gische schuld op zo’n grote schaal erkende. 
Tegenwoordig is het bedrijf opgesplitst in 
vier eenheden, te weten ‘Catalysis’ (o.a. 
autokatalysatoren), ‘Energy Materials’ (o.a. 
oplaadbare batterijen en kobalt) , ‘Perfor-
mance Materials’ (o.a. bouwmaterialen) en 
‘Recycling’. Voor 500 miljoen euro werd de 
raffinaderij in Hoboken verbouwd om de 
grootschalige omsmelting van zeventien ver-
schillende soorten gebruikte metalen aan 
te kunnen. Hier krijgen metalen afkomstig 
uit met name industrieel afval een tweede 
leven, evenals, zij het in mindere mate, afge-
dankte elektronische apparaten. 
 “De omschakeling die Umicore maakte 
getuigd van gedurfd management”, vertelt 
woordvoerder van Umicore Elcke Vercruysse. 
“De nieuwe raffinaderij moest keer op keer 
getest worden op veiligheid. Hoewel ris-
kant, kwam deze stap tegelijkertijd voort uit 
bezorgdheid om het milieu en de behoefte 
om de toekomst van het bedrijf veilig te stel-
len”, vervolgt Vercruysse. Metaal zal in de 
toekomst namelijk steeds schaarser worden, 
onder meer door toenemend gebruik in 

opkomende economieën. Een rapport van 
het United Nations Environment Programme 
dat in 2013 uitkwam, stelt dat de wereld-
wijde vraag naar metaal drie tot negen keer 
groter zou worden in vergelijking met het 
huidige gebruik als mensen in opkomende 
economieën technologieën en leefstijlen 
uit Westerse landen overnemen. Daarnaast 
zorgen technologische ontwikkelingen voor 
meer vraag, denk aan tablets die de plek van 
laptops gaan innemen en het toenemende 
gebruik van smartphones. Veertig procent 
van de wereldmijnproductie van koper, tin 
en andere metalen wordt verwerkt in elek-
trische en elektronische apparaten. De toe-
nemende schaarste aan metalen maakt het 
een lucratieve bezigheid om het materiaal te 
recyclen. 
 Umicore heeft een vooruitziende blik: het 
bedrijf maakt producten die onmisbaar zijn 
in een groene economie, waaronder onder-
delen voor zonnepanelen en windmolens, 
oplaadbare batterijen voor bijvoorbeeld 
elektrische auto’s en roetfilters. Sommige 
van de metalen die hiervoor nodig zijn, zoals 
kobalt of aluminium, staan op de lijst van 
schaarse en economisch onmisbare grond-
stoffen van de Europese Commissie. Umicore 
was bij het opstellen van deze lijst betrok-
ken; het bedrijf stuurde een lobbyist naar de 
expertgroep die de lijst opstelde. De schaars-
te aan metalen in Europa en de rest van 
de wereld is niet alleen het gevolg van een 
groeiende vraag, maar ook van het protecti-
onisme van staten met bodemschatten, zoals 
China, dat zijn zeldzame aardmetalen liever 
niet exporteert. Recycling brengt dus geopo-
litieke voordelen met zich mee voor Europa. 
Daarnaast is recycling schoner dan ‘gewone’ 
mijnbouw. Vooral open pit mining is scha-
delijk, omdat hiervoor de bodem tot ont-
ploffing moet worden gebracht, wat funest 
is voor de biodiversiteit. Vaak bedraagt het 
beoogde metaal maar een klein percentage 
van de totaal gewonnen massa.
 Recycling bood het bedrijf de mogelijk-
heid om het thema duurzaamheid in te 
zetten als marketingtool. De verschillende 
documenten die Umicore publiceerde in het 
kader hiervan illustreren dit. In de handlei-
ding voor werknemers, The Umicore Way 
– “de hoeksteen van alles wat we doen” –, 
staat: “in het kader van ons engagement 
voor duurzaamheid houden we rekening 
met de milieu-impact van onze activiteiten”. 
Het bedrijf moedigt in Hanau (Duitsland) 
zelfs zijn werknemers aan te gaan carpoolen 
door middel van een internetservice en een 
mobiele app. De bereidheid tot een duur-
zaam imago vindt zijn weerklank in de jaar-

Het Belgische metaalbedrijf 
Umicore veranderde van 
ernstige milieuvervuiler 
naar koploper in de 
duurzaamheidsranglijsten. 
Wat motiveerde het bedrijf? 
En wat kunnen de activiteiten 
van Umicore betekenen voor 
een toe komstige groene 
economie? 
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UMiCORE– een groene kapitalist?
verslagen van de multinational. Hierin doet 
het uitvoerig verslag van zijn emissies van 
metalen en CO². Umicore heeft in zijn vier-
jarenplan van 2011 het voornemen kenbaar 
gemaakt om zijn “CO²-equivalente emissies 
tegen 2015 met twintig procent te vermin-
deren”. Daarnaast is het zich ervan bewust 
dat het niet daadwerkelijk duurzaam is als 
het milieuvervuilende praktijken hoger in de 
productieketen blijft ondersteunen door zijn 
inkoopgedrag. Dat blijkt uit het Sustainable 
Procurement Charter (Handvest Duurzaam 
Inkopen) die het opstelde voor zijn samen-
werkingspartners. 

Sociale en ecologische  erfenis
Ondanks zijn huidige duurzaamheids beleid 
wordt Umicore af en toe nog steeds gecon-
fronteerd met de praktijken van zijn voor-
gangers. Zo schrijft historicus David van Rey-
brouck in zijn boek Congo over de Union 
Minière du Haut Katanga, opgericht in 1906. 
Politiek en metaalwinning waren in die tijd 
ook al nauw met elkaar verbonden. Deze 
voorloper van Umicore zag toe op de exploi-
tatie van de minerale rijkdommen in de Bel-
gische  kolonie Congo. Het bedrijf vertoon-
de totalitaire trekken: de omstandigheden 
waaronder de arbeiders werkten doen den-
ken aan slavernij. 
 Een andere confrontatie werd in gang 
gezet door de Belgische journalist en activist 
Nick Meynen die zich afvroeg of het bedrag 
van 77 miljoen euro dat Umicore investeerde 
in bodemsaneringen in België wel genoeg 
was. Hij rekende de ecologische schuld uit 
van de bedrijven die de oude, vervuilende 
raffinaderij in Hoboken beheerden. “De uit-
stoot van de raffinaderij zorgde in de jaren 
zestig voor toenemende bijensterfte en in 
de jaren zeventig merkten boeren dat hun 
vee sneller stierf dan normaal. Ten slotte 
bleken ook mensen getroffen door de emis-
sies”, vertelt Meynen. De gezondheidsklach-
ten van dieren en mensen kwamen door 
een verhoogd loodgehalte in hun bloed. 
De loodvervuiling van de bodem werd zo 
ernstig dat het Ministerie van Gezondheid 
inwoners van de regio-Hoboken afraad-
de om groenten en fruit te verbouwen. In 
zijn berekening nam Meynen de medische 
behandeling van mensen met een verhoogd 
loodgehalte in hun bloed op, de misgelo-
pen oogsten uit moestuinen, maar ook de 
behandeling van mensen met kanker die 
door de uitstoot van de raffinaderij was 
ontstaan: de rekening bedroeg 310 miljoen 
euro. Umicore beschouwde de studie als 
niet-wetenschappelijk.
 Toen Umicore in de jaren negentig de 

bedrijfsonderdelen die toezagen op mijn-
bouw verkocht, zorgde het tegelijkertijd dat 
het juridisch niet aansprakelijk kon worden 
gesteld voor ecologische schade die in het 
verleden is aangericht. “Het bedrijf inves-
teerde alleen in bodemsanering op plekken 
waar het zijn activiteiten voortzette, maar 
niet rondom verkochte onderdelen in bij-
voorbeeld Saint-Felix in Frankrijk en Katanga 
in Congo”, stelt Romain Gelin, onderzoeker 
bij de Belgische organisatie Gresea. “In de 
koopcontracten staat een clausule die zegt 
dat de volgende eigenaren niet in staat zijn 
om schadevergoedingen te eisen.” De Belgi-
sche journalist Raf Custers maakte de docu-
mentaire Avec le vent over de gevolgen van 
mijnbouw in Penga Penga, een mijnbouw-
gebied in Congo, en sprak met een onder-
zoeker van de universiteit van Lubumba-
shi, Ngoy Shutcha, die de plek “één van de 
tien meest met koper vervuilde plekken ter 
wereld” noemt. Shutcha houdt Union Miniè-
re en andere mijnbouwbedrijven verant-
woordelijk voor de schade.

Intrinsiek vervuilend
Zij het in mindere mate dan in het verle-
den, vandaag de dag is milieuvervuiling 
als gevolg van Umicore’s activiteiten nog 
steeds aan de orde, zo valt op te maken 
uit de publicaties van het bedrijf. Recycling 
heeft de naam milieuvriendelijk te zijn, maar 
het complex in Hoboken, waar de grootste 
metaalrecyclinginstallatie ter wereld staat, 
had met 41 procent de hoogste CO²-emissies 
van alle eenheden van het bedrijf in het jaar 
2012. De totale metaalemissies stegen dat 
jaar 22 procent ten opzichte van 2011 als 
gevolg van hogere zinkemissies.
 In hoeverre de grondstoffen die  Umicore 
inkoopt op een milieuvriendelijke wijze 
gewonnen zijn, is minder duidelijk.  Hoewel 
de afdeling recycling een steeds groter 
aandeel krijgt in de totale omzet, zijn lang 
niet alle metalen die het bedrijf gebruikt 
afkomstig uit recycling. In 2007 gebruikte 
het bedrijf 38 procent primaire materialen, 
37 procent secundaire materialen, dat 
wil  zeggen restproducten die vrijkomen 
in  mijnen en raffinaderijen elders, en 25 
 procent gerecyclede materialen van ‘end-
of-life-producten’. In 2012 bedroegen 
deze aantallen respectievelijk 44, 37 en 
19 procent; dat betekent minder input 
van grondstoffen afkomstig uit recycling. 
Het feit dat consumentenproducten vaak 
verscheept worden naar ontwikkelings-
landen waar ze worden hergebruikt en 
vervolgens op de vuilnisbelt belanden, is 
hier waarschijnlijk een oorzaak van. 

 In zijn jaarverslag van 2012 meldt Umicore 
dat het nog steeds metalen in Congo koopt, 
waaronder kobalt. Doordat Umicore niet 
de bezitter is van deze mijnbouwbedrijven, 
is het officieel niet verantwoordelijk voor 
de impact op het milieu. Bij de evaluatie 
van de toepassing van het Sustainable Pro-
curement Charter richt het jaarverslag zich 
vooral op de indirecte aankopen, “dit omvat 
meestal niet de inkoop van grondstoffen”. 
Romain Gelin, onderzoeker bij de Belgische 
organisatie Gresea, bevestigt dat er “totale 
ondoorzichtigheid” heerst met betrekking 
tot Umicore’s leveranciers. Bedrijven zijn juri-
disch niet verplicht om informatie hierover 
openbaar te maken.
 “Hoewel het Sustainable Procurement 
Charter zegt dat leveranciers zich aan de wet 
moeten houden in landen waar ze actief zijn, 
is dat zeker geen bewijs van respect voor het 
milieu in gebieden met zwakke wetgeving, 
zoals in Afrika en China”, aldus Gelin. 
 Hij ziet de voor- en nadelen van hetgeen 
Umicore doet. Met name in Europa doet het 
bedrijf zijn best om zijn impact op het milieu 
te reduceren – voor zover dat gaat, “want 
metaalbewerking is intrinsiek een milieuver-
vuilende activiteit, omdat er altijd sprake is 
van metaaluitstoot en gebruik van giftige 
producten.” Sterker nog, naast de groei-
ende markt voor smartphones en andere 
ICT-producten staat er ook nog een schone-
energierevolutie voor de deur. De technolo-
gie daarvoor, zoals windmolens, zonnecellen 
en accu’s voor elektrische auto’s leunt zwaar 
op metaalvoorraden. Zelfs met duurzame 
stroom kunnen we het milieu vervuilen: dat 
is de paradox van een groene economie.
 =
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De stad als ecofabriekInternationale pogingen om de eco-
nomie te verduurzamen verlopen 
uiterst moeizaam, maar veel steden 
zijn inmiddels broeinesten van groe-
ne innovatie. De basis voor een eco-
logische economie kon wel eens in de 
stad liggen. 

Onze samenleving bevindt zich 
in een meervoudige crisis en we kennen de 
uitdagingen. Ons huidige economisch Neem-
Maak-Gebruik-Dump-model werkt niet meer: 
het overstijgt de draagkracht van de aarde en 
genereert nog meer ongelijkheid. De Europe-
se Groenen hebben een Green New Deal (GND) 
geformuleerd als een geïntegreerd antwoord 
op de crisissen op Europees en nationaal 
niveau. Tegelijkertijd wordt economische 
innovatie almaar meer verbonden met cre-
atieve steden. De economische heropleving 
van Europa zou daarom wel eens gedeeltelijk 
gevonden kunnen worden in een netwerk 
van Europese steden en stedelijke gebieden. 
Die vormen als plekken van kennis en innova-
tie de dragers van een ecologische economie. 
In wat volgt wordt een scenario geschetst 
voor een dergelijke ecologische her-industri-
alisering van Europese steden.

Dubbele beweging
Uitgangspunt voor het scenario is dat een 
transitie naar een sociaalecologische eco-
nomie een dubbele beweging vereist: als 
stedelijke economieën overal ter wereld zich 
op een ecologische manier ontwikkelen tot 
circulaire economieën, kan de wereldecono-
mie kleiner en groener worden. Dit is zowel 
nodig als wenselijk. De wereldeconomie van 
vandaag verbruikt immers te veel grondstof-
fen en fossiele brandstoffen, en een relo-
kalisering van de productie kan bovendien 
nieuwe werkgelegenheid opleveren. Dit is 
vooral belangrijk in onze steden, waar het 
aantal arbeidsplaatsen voor laaggeschoolde 
arbeiders structureel daalt. Dat deze groep 
geen perspectief meer heeft, kan niet los 

worden gezien van andere fenomenen, zoals 
de opkomst van extreemrechts.
 Deze visie mag niet verkeerd worden opge-
vat als een naïef argument pro ‘alles lokaal’. 
Denken met verschillende grootteschalen 
is zinvol: de wereldhandel zal altijd blijven 
bestaan, lokale hightechbedrijven die bijvoor-
beeld satelliettechnologie ontwikkelen zullen 
op een wereldmarkt blijven opereren. Maar 
al wat zwaar is en een hoog koolstofgehalte 
heeft, zou zo veel mogelijk op het meest 
lokale niveau geproduceerd moeten worden. 
Al wat licht is, in het bijzonder ideeën en ken-
nis, is wereldwijd te delen!
 We houden een duidelijk pleidooi voor her-
industrialiseren. Maar de industrie van de 
eenentwintigste eeuw zal niet dezelfde zijn 
als het massaproductiemodel van de weg-
werpeconomie van de twintigste eeuw. Dat 
model is verouderd, en het veelbelovende van 
een her-industrialisering ligt in custom-made 
productie als onderdeel van een circulaire 
economie (inclusief nieuwe businessmodellen 
die product en dienstverlening combineren).
 De economische systeemverandering 
bestaat uit twee bouwstenen. De eerste is de 
ontwikkeling van een stedelijke kringloop-
economie. Maar even cruciaal is de tweede: 
slow economy. Een circulaire economie kan 
immers nog altijd onduurzaam zijn als de 
kringlopen te snel worden doorlopen. Boven-
dien is een circulaire economie an sich neu-
traal wat sociale doeleinden en het streven 
naar een beter leven betreft.

Gesloten kringloopeconomie 
Een ecologische economie houdt de grond-
stoffen binnen het economisch circuit als 
antwoord op de grondstoffenschaarste en 
het afvalprobleem. Centrale kwesties die nu 
nog evident zijn (bijvoorbeeld ontginning van 
grondstoffen, afvalverbranding) zullen over-
wegend tot het verleden behoren. De geslo-
ten kringloop is echter maar zo sterk als zijn 
zwakste onderdeel. Minstens drie radicale 
uitdagingen moeten worden aangepakt.
 Ten eerste het ecodesign: een ontwerp van 
gesloten kringloopproducten. Een ecologische 
economie begint met ecodesign, met oog op 
de impact zowel voor als na de productie. Dit 
levert producten op met een lange levens-
duur, die op een duurzame manier worden 
gemaakt en modulair ontworpen zijn, zodat 
ze makkelijk ontmanteld kunnen worden en 
hun onderdelen makkelijk vervangbaar zijn. 
Zo is er bijvoorbeeld een kantoorstoel op de 
markt die volledig uit elkaar te halen is en 
voor 99 procent recyclebaar is.
Ten tweede: steden als nieuwe bron van grond-
stoffen: ‘urban mining’ of stadsmijnbouw.
 In plaats van gebruikte producten te 
dumpen of te exporteren, betekent het 
concept van een gesloten kringloop dat alle 
waardevolle grondstoffen die in een stad 

circuleren er ook blijven. In dit urban mining-
concept worden de schaarse grondstoffen 
hergebruikt: dat gaat van ontmantelen en 
opnieuw gebruiken tot hersmelten. Omdat 
er een zekere omvang voor nodig is, kan dit 
georganiseerd worden in regionale stedelijke 
netwerken die zich elk specialiseren in een 
bepaalde vorm van ‘regeneratie’. In België 
speelt het bedrijf Umicore hier een voortrek-
kersrol (Zie p. 40).
 Ten derde: de nieuwe stedelijke productie: 
kleinschalige hightechfabricatie. Als nieuwe 
technologieën en businessmodellen elkaar 
ontmoeten, zoals in 3D-printing, smart soft-
ware en fablabs (fabrication laboratories) al het 
geval is, wordt de toekomst er een van klein-
schalige hightechproductie in microfabrie-
ken. Dit maakt mass customisation mogelijk. Zo 
haalde een Belgisch bedrijf dat voorheen zijn 
tandprotheses in China liet produceren om de 
hoge arbeidskosten te drukken, zijn productie 
terug door een 3D-fabriek te installeren. Deze 
nieuwe productiemethode biedt ongelooflijk 
veel mogelijkheden voor onderhoud en repa-
ratie doordat kleine onderdelen gewoon op 
verzoek te maken zijn.
 Het internet en de open source-software 
banen de weg naar peer-to-peer-design en 
-productie, waarbij experts van over de hele 
wereld kunnen samenwerken aan het ont-
werpen van nieuwe producten (zoals een 
eco-efficiënte auto: Wikispeed).

Slow economy
Een gesloten-kringloopeconomie opzetten 
is prachtig, maar niet voldoende. Kringlopen 
kunnen grote druk leggen op het milieu en 
verslinden soms erg veel energie. Bovendien 
kan ook de kwaliteit bij het recyclen omlaag 
gaan (downgrading). Daarom zal een duur-
zame economie het kringloopproces zoveel 
mogelijk vertragen. Tegelijk integreert deze 
slow economy het streven naar een betere 
en meer duurzame manier van leven in een 
samenleving met meer gelijkheid. 
 Hierbij spelen vier elementen een cruciale 
rol. Allereerst:koop minder (of niets), en deel, ruil 
of geef weg. Niets kopen: het lijkt de slechtste 
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De stad als ecofabriek
business-strategie. Maar daar komt verande-
ring in: bedrijven zoals Patagonia moedigen 
hun klanten aan om iets niet te kopen als ze 
het niet nodig hebben! En als we wel produc-
ten kopen, dan kunnen we ze delen: gedeelde 
consumptie zit in de lift, met als gevolg een 
meer duurzame levensstijl en een tragere en 
lichtere kringloop. Dit laat zien dat een ecolo-
gische economie niet zomaar gaat over ande-
re productiemethodes en andere producten, 
maar ook over een duurzame levensstijl en 
een maatschappij die deze ondersteunt. 
Burgers gaan op zoek hoe ze een goed leven 
kunnen leiden zonder langer slaaf te zijn van 
de wegwerp consumptiemaatschappij. Door 
bijvoorbeeld hun auto’s en gereedschap te 
delen, sparen ze geld uit en hebben ze een 
aangenaam leven met minder koopkracht. 
Misschien werken ze een dag minder per 
week en brengen ze hun vrije tijd door als 
vrijwilligers, of doen ze hightech-kennis op in 
een fablab. Je zou het kunnen omschrijven als 
high tech-low budget urbanity.
 Het tweede element betreft nieuwe busi-
nessmodellen, ofwel: de leasemaatschappij. Er 
ontstaat een nieuwe relatie tussen producent 
en consument. Omdat de producenten de 
eigenaars blijven van hun producten, worden 
ze gestimuleerd om efficiënter om te gaan 
met de grondstoffen, de levensduur van het 
product te verlengen, het gebruik ervan te 
optimaliseren en hergebruik of recycling te 
vergemakkelijken. Dit vergt wel een heel 
precieze reglementering om onbedoelde 
gevolgen zoals het reboundeffect of negatieve 
sociale consequenties te vermijden. Xerox 
heeft hierin opmerkelijke resultaten geboekt 
door zijn kopieermachines te leasen in plaats 
van ze te verkopen. 
 Het derde element is een stedelijk repara-
tienetwerk. Dat klinkt als de evidentie zelve, 
maar het is net het omgekeerde van de 
bestaande situatie: repareer wat defect is. 
Voor een stad ligt de uitdaging in het uitbou-
wen van de mogelijkheid om wat binnen haar 
grondgebied wordt gebruikt ook te repare-
ren, door middel van een stedelijk repara-
tienetwerk (zoals bijvoorbeeld in Wenen). 
Dit schept nieuwe banen voor technisch 
geschoolde mensen (of zorgt voor opleiding 
van ongeschoold personeel) en het leidt tot 
een nieuwe relatie ten opzichte van goede-
ren.
 Het vierde element tenslotte betreft het 
intellectuele eigendom: vertraag de kringloop door 
de technologische innovatie te versnellen. Het is 
duidelijk dat hoopvolle ontwikkelingen zoals 
stadsmijnbouw heel wat technologische 
innovatie vergen. Intellectuele-eigendoms-

rechten (IE) kunnen investeringen bescher-
men, maar zijn tegelijk ook een hinderpaal 
voor nieuwe innovaties en voor kennisdeling. 
Andere manieren om kennis te delen, zoals 
kenniscoöperatieven, kunnen een vernieu-
wende weg vooruit betekenen.
Een stedelijke kringloopeconomie biedt 
kansen op werkgelegenheid, hoewel er ook 
banen verloren kunnen gaan. In de grond-
stoffensector liggen de grootste kansen bij 
het verwerken van reeds gebruikte grond-
stoffen. In de productie-industrie zal er een 
grotere markt komen om goederen opnieuw 
te verwerken en aan te kleden. In de dien-
stensector kunnen combinaties van product 
en dienstverlening extra banen opleveren 
voor laaggeschoolden, net zoals in de sociale 
economie.

Geld en beleid
In de bestaande context kunnen de markt en 
de publieke instellingen niet altijd voldoen 
aan de behoeften om de transitie te financie-
ren. Er moet dus naar alternatieven worden 
gezocht. 
 Er bestaat al een florerende sector van 
coöperatieven. Die worden gefinancierd 
door inschrijvingen op kapitaalaandelen en/
of regelmatige bijdragen van burgers. Er 
bestaan coöperatieve banken, coöperaties 
voor hernieuwbare energie, landbouw en 
voedsel. 
 Door het internet zijn middelen ontstaan 
om projecten te financieren, zoals crowdfun-
ding. Daarbij gaat het meestal om kleine een-
malige projecten met kleine donaties door 
een grote groep mensen.
 Ook stedelijke overheden kunnen geld 
mobiliseren om de transitie te financieren 
door goedkope leningen of met leengaran-
tieprogramma’s. Grotere steden zouden 
hun eigen obligaties kunnen uitgeven, zodat 
de spaargelden van burgers ingezet kun-
nen worden. Een laatste mogelijkheid is het 
invoeren van een complementaire munt, 
zoals bijvoorbeeld de Bristol Pound in Londen.
 Verschillende politieke niveaus kunnen 
diverse maatregelen nemen om de transitie 
te bevorderen. Op nationaal niveau is een 
fiscaal systeem dat de belastingen verschuift 
van arbeid naar het gebruik van energie en 
grondstoffen een belangrijke aandrijver. Ste-

den kunnen subsidies en leningen aanbieden, 
optreden als bemiddelaar tussen lokale initi-
atieven en geld lenende instellingen, en aan 
coöperatieven grond aanbieden die eigen-
dom is van de stad. Net zo belangrijk als geld 
is stimulerende infrastructuur voor stedelijke 
innovatie: gedeelde werkruimte, commer-
ciële centra en bedrijfsruimte voor nieuwe 
ondernemers als gemeenschapsbezit. Ook 
kan een expertisecentrum om coöperaties op 
te zetten de sleutel vormen die de economi-
sche ontwikkeling in de juiste richting stuurt.

Voortouw
Economie gaat over de bevrediging van onze 
behoeften, hebben we op school geleerd, 
en dat is dus ruimer dan wat op de markt 
gebeurt. Zogenoemde soft structures (plaat-
sen voor uitwisseling, delen en solidariteit) 
zorgen ervoor dat aan heel wat behoeften in 
de stad wordt voldaan op een niet-klassieke 
economische manier. Als mensen in een 
district een ‘gereedschapsbibliotheek’ opzet-
ten, hebben ze minder koopkracht nodig om 
aan het materiaal te komen. De term ‘ste-
delijk gemeengoed’ omvat deze bestaande 
organisatievormen het best. Nog een voor-
beeld waarbij een groot aantal behoeften 
en vaardigheden uitgewisseld worden, is 
een systeem als LETS (Local Exchange Trade 
System). En zoals Wikipedia op wereldschaal 
laat zien, kan open peer-to-peer-productie 
onverhoopte resultaten opleveren.
 De filosoof Benjamin Barber schijft in zijn 
recente boek If Mayors Ruled the World dat 
de steden zich begeven op beleidsterreinen 
waar naties elkaar tegen werken. Dus, terwijl 
de internationale klimaatonderhandelingen 
praktisch geen vooruitgang boeken, proberen 
almaar meer steden klimaatneutraal te wor-
den. Zij kunnen het voortouw nemen en de 
plaatsen worden waar een ecologische eco-
nomie deel uitmaakt van de stedelijke renais-
sance van de eenentwintigste eeuw.

Daktuinen 
in Chicago
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Marga Hoek (redactie Felix de Fijter)

Zakendoen in de nieuwe 
economie
Kluwer Management 2013

Vergroening van de economie bestaat niet 

slechts uit mooie woorden van beleidsma-

kers. Overal zijn ondernemers al bezig om de 

mogelijkheden van deze nieuwe economie te 

verkennen. Marga Hoek van ondernemersnet-

werk De Groene Zaak schreef een interessant 

boek over de motivaties en succesfactoren 

van deze ondernemende koplopers. Kernbe-

grip is waarde, niet alleen in financiële zin, 

maar ook ecologisch en sociaal. De clou is om 

op alle fronten waarde te behouden, en dat 

kan alleen met een nieuwe begrip van eco-

nomie. Zo hoeft bijvoorbeeld de consument 

in de nieuwe economie geen woning, auto of 

telefoon te bezitten, als hij maar kan wonen, 

rijden en bellen. Het is een pleidooi voor 

ondernemers om dynamiek, innovatief en 

anders te durven denken. Het boek staat bom-

vol voorbeelden, met regelmatig een samen-

vatting en wrap-up, met als mooie uitsmijter 

een hoofdstuk vol mindmaps over zakendoen 

in de nieuwe economie door de ogen van kin-

deren. Een mooi en optimistisch boek. 

 Albert Faber

Diane Coyle

The Economics of Enough, 
how to run the economy as 
if the future matters 
Princeton University Press 2011

Dit boek biedt een meer dan overtuigend 

verhaal over hoe we in de huidige economie 

in feite op de pof leven van de mogelijkhe-

den in de toekomst. Coyle schetst eerst in vijf 

hoofdstukken de grote uitdagingen van deze 

tijd: geluk, natuur, financiële houdbaarheid, 

eerlijk delen en vertrouwen. De onderwerpen 

worden uitgewerkt in termen van schuld, met 

als centrale boodschap dat we sterk interen 

op het kapitaal dat we nodig zullen hebben 

voor een structureel stabiele economie. Drie 

grote obstakels staan echter in de weg voor 

een meer toekomstgerichte economie: het 

adequaat meten van vooruitgang, het mee-

nemen van waarden en tekortschietende 

instituties. Ze eindigt het boek met een mani-

fest voor ‘Genoeg’. Door de scherpe duiding 

van de tekortkomingen van het huidige kapi-

talisme in combinatie met het aandragen van 

oplossingen levert Diane Coyle met dit boek 

een belangrijke bijdrage aan het debat over 

het globale kapitalisme. 

 Albert Faber

Derk Loorbach en Roebin Lijnis-Hueffenreuter

De economische crisis van-
uit een transitieperspectief 
DRIFT, Rotterdam 2013

De economische crisis biedt kansen om 

duurzame systeemveranderingen teweeg te 

brengen in onze maatschappij, zo beschrijft 

dit essay. De auteurs zijn verbonden aan het 

Dutch Research Institute For Transitions 

(DRIFT), een onderzoeksinstituut aan de Eras-

mus Universiteit Rotterdam, dat zich richt op 

de transitie naar een duurzame samenleving. 

De auteurs betogen dat de crisis niet binnen 

het huidige systeem kan worden opgelost, 

omdat de culturen, structuren en praktijken 

hierbinnen de oorzaak ervan zijn. Ze zetten 

een aantal transitiepaden uit en betogen 

dat diepgaande verandering van het huidige 

economische systeem tot stand gaat komen 

door middel van glocal governance, een com-

binatie van zowel bottom-up als top-down 

initiatieven. Het essay roept echter wel vra-

gen op. Hoe gaat een non-lineaire systeem-

verandering in zijn werk? En hoe kunnen 

globale, nationale en lokale, zelfvoorzienende 

initiatieven elkaar in de praktijk versterken? 

Het stuk eindigt dan ook met een oproep tot 

meer onderzoek naar deze vraagstukken. 

 Jolanda van Benthem 

  Verder   
 lezen
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D E  H E L L I N G  D I G I TA A L 

Aetzel Griffioen

De circulaire  economie. 
Sociale bedrijven en 
nieuwe instituties voor 
gemeengoed 

bureaudehelling.nl/tijdschrift/2013-4/

groene-economie

De groene economie is circulair en zelfver-

beterend. Voor Aetzel Griffioen, redacteur 

van de Helling, coördinator van Rotterdam 

Vakmanstad en filosoof, moet het debat over 

groene economie verbonden worden met 

de betekenis van de commons, de meent. Hij 

doet in dit artikel een voorstel tot instituten 

die ons ecologisch gemeengoed onafhanke-

lijk van private partijen kunnen managen.

Griffioen bespreekt voorstellen van denkers 

als Pauli, McDonough & Braungart en Jackson 

voor de verbetering van onze verhouding 

tot ecosystemen, sociale verbanden en cul-

tuur. Hij kijkt naar de verschillende niveaus 

waar een duurzame economie zich moet 

realiseren, van burgerinitiatieven tot bedrij-

ven en overheden. Volgens Griffioen moeten 

nieuwe instituten worden ingericht. Nieuwe 

modellen van gemeenschappelijk eigendom, 

aangeduid met het oude begrip meent, kun-

nen hierbij zeer bruikbaar zijn. “Zij kunnen als 

trusts ingericht worden die het gebruik van 

uitputbaar gemeengoed begrenzen en het 

zo behouden voor volgende generaties. De 

circulaire economie is een zaak van burgers in 

nieuwe instituten, overheid met nieuw beleid 

en bedrijven met nieuwe modellen.

 >  http://bureaudehelling.nl/

artikel-tijdschrift/circulaire-economie

Michel Bauwens

De wereld redden
Houtekiet/Oikos 2013

Cyberfilosoof, futuroloog, researcher, eco-

noom, ondernemer… Het zijn maar een paar 

titels waarmee de Belg Michel Bauwens gety-

peerd wordt. In 2012 werd hij door het Post 

Growth Institute, samen met Gandhi en Mar-

tin Luther King, opgenomen in de lijst van 

de honderd meest inspirerende personen 

voor een duurzame toekomst. Met dit boek, 

mede uitgegeven door de Vlaamse pendant 

van bureau de Helling, de denktank voor 

sociaal-ecologische verandering Oikos, wordt 

zijn gedachtegoed nu ook in het Neder-

lands bekend. “Ik wil van de commons en 

peer-to-peer de centrale hefbomen maken 

voor maatschappelijke verandering”. Dat is 

de centrale stelling van Bauwens, die zelf 

de Foundation for Peer to Peer Alternatives 

oprichtte. Peer to peer staat voor participatie 

van evenwaardige deelnemers, die mee kun-

nen werken aan de toekomst van een nieuwe 

samenleving gebaseerd op een relationeel, 

dynamisch en gedecentraliseerd netwerk. 

Bauwens’ boek schetst de contouren van een 

nieuwe, post-kapitalistische samenleving, 

waar herlokalisering en wereldwijde samen-

werking een grote rol spelen, en het alge-

meen belang boven de markt gesteld wordt. 

Door het “op gang brengen van een progres-

sieve, integratieve, emancipatorische bewe-

ging” wil deze bevlogen denker de wereld 

redden. 

 Erica Meijers

Pepijn Vloemans

Survivalgids voor het 
 consumptieparadijs. 
Over geld, groei en geluk 
in tijden van crisis, 

Querido Amsterdam 2013
 

In dit nog maar net verschenen boek zoekt 

de auteur, oud medewerker van Bureau de 

Helling, antwoord op de vraag hoe de econo-

mie onze levens beheerst. Waarom zijn we in 

Nederland historisch gezien zo rijk, maar er 

toch van overtuigd zijn dat we in een diepe 

crisis zitten? Is economische groei echt nodig 

om gelukkig te worden? En waarom associ-

eert de een het woord duurzaamheid met 

‘lijden’ en de ander met ‘geluk’? Vloemans 

probeert via denkers als Epicures, Proust en 

Thoreau inzicht te geven in de verlangens 

die onze levens regeren. Het boek gaat in op 

thema’s als vrije tijd, bezit, status en competi-

tie, dat alles bezien vanuit het perspectief van 

de duurzame economie.

Na aanvankelijke scepsis, gaat Vloemans toch 

overstag voor de voordelen die hij ziet in eco-

nomische groei, al maakt die ons niet perse 

gelukkiger. Wereldwijd is dat overigens nog 

wel het geval. Hij kiest voor groene groei, op 

de manier zoals Ralf Fücks die elders in deze 

Helling beschrijft: duurzaamheid is wat hem 

betreft geen zaak van minderen, maar, met 

behulp van groene technologie, vooral van 

nieuwe kansen.

 Erica Meijers

Beeld: Maarten vanden Eynde >
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Maarten Vanden Eynde 
(1977) woont in België en Frankrijk. 
In zijn kunstwerken reflecteert hij op 
globalisering, verandering en tijd. 
Waar gaan we heen en waar komen 
we eigenlijk vandaan?
Zie www.maartenvandeneynde.com.



Vorige spread en links: Oil Peak (20062013) 
bitumen, metaal en brons. 
Maarten Vanden Eynde plaatste in 2006 
tien oliefonteintjes in de Georgische stad 
Tbilisi, waar op dat moment felle protesten 
gaande waren. De demonstranten verwel
komden de fontein voor het parlement 
als ‘zwarte roos’, een verwijzing naar de 
mislukte rozenrevolutie in 2003.

Rechts: My First Ford (2013) is een reactie 
op de invloed van het Fordisme, symbool 
voor economische groei en consumptie. 
Aanleiding was de aangekondigde sluiting 
van de Fordfabriek, al jaren de grootste 
werkgever in Belgisch Limburg. Hierdoor 
verliezen 10.000 mensen hun baan.

Onder:  Plastic Reef (20082012). Om 
bekendheid te geven aan de enorme 
plastic soep die in de oceanen rond drijft, 
viste Vanden Eynde meer dan 1000 kilo 
afval uit verschillende oceanen en smolt 
het om tot een al maar groeiend plastic 
rif, waarmee hij ook het verdwijnen van de 
koraalriffen aan de orde stelde. Hij werd 
meerdere keren ziek van de stoffen die vrij 
kwamen bij het smelten. 
Meer op www.plasticreef.com

Achterop: Mamamundi (2010).
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