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WETENSCHAP

In deze DEMO:
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Straatwetenschap – Flexplekken in de wetenschap – Rebelsheid op de universiteit
Ongezonde corruptie in de wetenschap – Op de bres voor de humaniora – en meer…

De DEMO is wetenschap!

Een ode aan onze schrijvers

H

et thema wetenschap is voor onze
adjunct-hoofdredacteur extra leuk,
aangezien zij een wetenschappelijke
carrière ambieert. Een aantal maanden geleden
was zij op haar eerste wetenschappelijke
congres. Een uitspraak van een keynote
speaker is blijven hangen. Hij zei dat het de
plicht is van wetenschappers om aan te tonen
waarom hun wetenschapsgebied van belang
is. Dit kan geïnterpreteerd worden alsof een
wetenschapper de feitelijke onbelangrijkheid
van zijn wetenschapsgebied kosten wat kost
moet ontkrachten. Als een wetenschapper moet
aantonen waarom zijn wetenschapsgebied
van belang is, dan is zijn wetenschapsgebied
schijnbaar niet van belang voor de menigte.
Maar dieper reflecterend op deze uitspraak,
kunnen we ook tot een andere conclusie
komen. Juist als verschillende individuen
(wetenschappers) vanuit hun eigen
overtuigingen laten zien wat zij van belang
achten, is er ruimte voor creativiteit. Dit is
anders wanneer wetenschappers in het straatje
blijven werken van wat over het algemeen
belangrijk wordt geacht. De publieke opinie
is immers een accumulatie van verschillende
ideeën. De meest creatieve ideeën kunnen
daarin ondergesneeuwd blijven.
Eigenlijk is de DEMO ook een beetje
wetenschap. En de thema’s zijn de
wetenschapsgebieden. Wat wij als DEMO2
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hoofdredactie nu al vier edities erg leuk vinden,
is dat de schrijvers met allerlei creatieve
interpretaties elk thema inkleuren. Juist bij de
gratie van deze individuele input kan een
DEMO die voornamelijk themagerelateerde
stukken bevat toch ontzettend veelzijdig zijn.
Het feit dat er een thema wordt gebruikt,
is hierbij wel van groot belang. Volgens
ons wordt creativiteit namelijk veel sterker
aangeboord als je iets van een kader krijgt
aangereikt waarbinnen je vervolgens geheel
volgens eigen inzichten kunt interpreteren.
Zodra het thema helemaal wordt losgelaten,
wordt de opdracht: “Schrijf maar ‘iets’”. Ook
dan kunnen er belangrijke, leuke of creatieve
onderwerpen worden aangesneden. Maar
het spectrum van creatieve input binnen een,
zij het een vrij ruim, kader gaat dan verloren
waardoor de originaliteit van elk op zichzelf
staand stuk minder wordt geaccentueerd.
Elke DEMO zou dan veel fragmentarischer
worden.
Maar wat is dan het belang van al die
creatieve input? In de wetenschap is dat
duidelijk; hoe breder (of dieper) het spectrum
aan verschillende input, hoe groter de kans
dat er dingen worden ontdekt waar de
maatschappij als geheel iets aan heeft.
Zo bouwt wetenschap aan de collectieve
kennis van de maatschappij. Hoe zit dat
dan met de DEMO-artikelen? Ook die zijn

een stukje collectieve kennis. Een platform
van meer dan 6000 lezers is niet niets. Het
kan zomaar zijn dat jij met jouw creatieve
stuk een JD’er dusdanig inspireert dat hij of
zij jouw idee in het achterhoofd houdt. Deze
JD’er wordt beleidsmaker op een ministerie,
politicus, of misschien wel wetenschapper.
Hij of zij zal jouw idee in zijn achterhoofd
houden bij zijn belangrijke werkzaamheden.
Dus, JD’ers, blijf stukken insturen, want jullie
creatieve input is van het grootste belang!
Over creatieve input gesproken, wij
zijn verheugd te melden dat het DEMOvormgeversteam vanaf deze editie versterkt
wordt door Joëlle van Lavieren. Zij mag vanaf
nu haar creatieve inbreng op de vormgeving
van de DEMO loslaten. Verder is dit de vierde
en laatste editie die wij als hoofdredactie
alleen maken. De volgende editie zal door ons
en de nieuwe hoofdredactie, die verkozen zal
worden op het JD-congres in juni, gezamenlijk
gemaakt worden. Dus als jij je voor 1 juni
kandideert voor de hoofdredactie, kan het
maar zo zijn dat jij het komende jaar, in de
functie van hoofd- of adjunct-hoofdredacteur,
kunt genieten van alle creativiteit die de
schrijvers inbrengen!
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Door Gijsbert Werner
(De bioloog)

n de filosofie wordt al millennia
gedebatteerd over wat kennis is. Wanneer
weet je eigenlijk iets, en vooral hoe?
Hoe interessant ook, voor nu wil ik aan
de filosofische finesses voorbijgaan. Ik
ga ervan uit dat kennis een staat van
verminderde onzekerheid over de status
van de buitenwereld is.
Als ik alleen kennis heb over de vorm van
een object, weet ik weliswaar al iets,
maar ben ik nog onzeker over de kleur,
textuur en smaak. Als ik dan ook de kleur
waarneem, neemt mijn onzekerheid over
de aard van het object af. De aard en het
gedrag van de buitenwereld wordt steeds
iets voorspelbaarder met meer kennis. Hoe

Door Marloes Noppen
(De internationaal-deskundige)

fgelopen februari was het weer zover:
het jaarlijkse TED-evenement werd
gehouden in Long Beach. Tickets
voor dit evenement zijn enkel verkrijgbaar
op uitnodiging en kosten een vermogen.
TED, wat voor Technologie, Entertainment
en Design staat, begon klein, maar groeit
nog altijd. Het doel van de organisatie
is een platform te bieden voor ideeën.
Sprekers van over de hele wereld krijgen
tot maximaal achttien minuten de tijd hun
verhaal te doen. Maar wat is de waarde
van dit groeiende fenomeen?
In lijn met de groei van TED is er tevens
een groeiende beweging zichtbaar die
streeft naar kennisverwerving in kleine

Door Floris de Roy van Zuydewijn
(De econoom)

en economisch model uit 1927: Y =
ALaKa-1. Dit simpele model kan gebruikt
worden voor ingewikkelde politieke
keuzes. Het model, van Charles Cobb en
Paul Douglas, kent twee inputs: Arbeid
(L) en Kapitaal (K), waar arbeid flexibel
inzetbaar is en kapitaal vast. ‘Y’ is wat er
geproduceerd wordt, de output van onze
economie, het BBP. ‘A’ is de productiviteit
van Arbeid en Kapitaal: hoe hoger de
A, hoe meer effect Arbeid en Kapitaal
hebben op de totale output. Dat is waar
kennis, innovatie en wetenschap om de
hoek komen kijken.
Met deze versimpeling van de werkelijkheid
kunnen we dus ‘berekenen’ hoe we ons
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meer kennis, hoe minder onzekerheid, hoe
voorspelbaarder.
Zo is het simpel te begrijpen waartoe kennis
dient vanuit een biologisch perspectief. Om
succesvol te zijn in het leven, moet je als
organisme immers bepaalde voorspellingen
doen. “Is dat object een steen, of een vos
die mij op wil eten?”, moet een konijn zich
‘afvragen’. Of, “Waar is voedsel te vinden?”,
een vraag waar bijna elk organisme een
voorspelling over moet doen.
Bewustzijn is hier overigens helemaal niet voor
nodig: een plantenzaadje moet evengoed
voorspellen of een kleine temperatuurstijging
het begin van de lente aanduidt, en daarmee
een reden is om te gaan ontkiemen. In die
behapbare porties. Zo is het tegenwoordig
mogelijk via TEDx in iedere stad een eigen
TED-evenement op te zetten. Daarnaast
ontstaan er initiatieven die streven naar
het verspreiden en verwerven van kennis
op vergelijkbare wijze als TED; binnen
afzienbare tijd. Echte wijsheid is het kort
en krachtig weergeven van de complexe
werkelijkheid, lijkt het motto achter deze
trend te zijn.
Dat dit de algemene tendens lijkt te zijn, is
een eerste indicatie dat er iets mis is met
wat wij kennis of ‘ideas worth spreading’
noemen. Wijsheid valt niet op een
presenteerblaadje aan te reiken: het is een
eindbestemming en de weg ernaartoe vergt
BBP kunnen verhogen. De kern: wanneer
de Nederlandse werkgelegenheid (L)
toeneemt, kapitaal (K) beschikbaar is en
de productiviteit (A) van die twee omhoog
gaat, doen we goede zaken. Nuttig in een
economische crisis.
Eerst ´L´, Arbeid. Met de inflexibiliteit van
de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen
we dit rustig als ‘vast’ beschouwen;
werkgevers komen slechts met veel moeite
van inproductieve werknemers af. Door
tijdelijke contracten, lagere salarissen en
minder bonussen wordt Arbeid wel flexibeler
en goedkoper, maar slechts heel, heel
erg langzaam. Dit is desastreus voor de
Nederlandse economie. Immers, als Arbeid

Waartoe dient kennis?

zin heeft ook dit plantenzaadje kennis, hoe
imperfect ook, over de staat van het seizoen.
Grofweg zou je kunnen stellen dat een
organisme om kennis te hebben aan twee
eigenschappen moet voldoen. Allereerst moet
er een sensor zijn, ofwel een manier om
informatie uit de buitenwereld te vergaren.
Ten tweede is er een vorm van opslag en
verwerking van het geleerde nodig, dat
kan een simpel molecuul zijn in het geval
van een plant.
Het leuke is dat elk van deze twee aspecten
op zijn beurt weer bepaald wordt door
evolutie en ecologie. Wij hebben niet het
vermogen om ultraviolet licht waar te nemen.
Voor bijen is deze sensor onmisbaar om

geschikte bloemen te identificeren, voor ons
van weinig waarde. De bij heeft dus kennis
over bloemen die wij niet kunnen bereiken
zonder geavanceerde UV-detectoren.
Datzelfde effect van ecologie speelt bij
het opslagvermogen van nieuwe kennis.
Sluipwespen die in een stabiele omgeving
leven onthouden al na één blootstelling dat
een bepaalde plantensoort een goede bron
van voedsel is. Sluipwespen in een variabele
omgeving onthouden dat pas na herhaalde
blootstelling. Voor hen is het veel riskanter
om aan één enkele ervaring meteen al te
veel waarde te hechten: nuttige kennis is het
voor hen pas na herhaaldelijke bevestiging.
Misschien kunnen we dus ook wel te veel

tijd. Wijsheid is bereikt wanneer kennis
je tot inzichten brengt, wanneer je kennis
beheerst en deze kennis je eigen is. Het
idee dat er een magische formule bestaat
die je direct tot diepe inzichten brengt is
schijn. Het veronderstelt dat het mogelijk
is de complexiteit van de realiteit weer te
kunnen geven in een paar woorden. Dit
kan niet zonder concessies in de kwaliteit
te maken. In het gros van de gevallen leidt
dit tot het verlies van diepgang.
Het idee dat je de weg naar de
eindbestemming kunt overslaan is ook op
een andere manier gevaarlijk. De weg
vereist toewijding zonder garantie op een
voorspoedige afloop. Het voorhouden van

een succesvolle toekomst wordt zo een fata
morgana die een leemte van onvervulde
behoeftes achterlaat. Het bereiken van
de eindbestemming is namelijk nooit een
gegeven, maar de hunkering door het
constant voorhouden van een stuk ham
blijft. Het laat je passief bij je scherm achter
en enkel een talk kijken lijkt tijdelijk de
leemte te vullen. Tegelijkertijd drukt het ons
met de neus op de feiten; we kennen niet
alleen succes, groei en innovatie, maar
ook falen, krimp en veroudering.
Dat dit stuk dient te gaan over de waarde
van kennis terwijl ik louter waarde toe kan
dichten aan wijsheid, is misschien de beste
indicatie dat kennis an sich ons niet leidt

beter zou worden ingezet (flexibeler zou
zijn), worden onze producten goedkoper
en kunnen die worden geëxporteerd.
Dan ´K´, Kapitaal. Dat wordt sowieso als
vast en een kwestie van de langere termijn
beschouwd. Bij een dip in de vraag sluit je
niet zomaar de helft van je fabriek, maar
investeringen in nieuw materiaal worden
dan ook niet meer gedaan: de kapitaalmarkt
is opgedroogd en het bedrijfsleven komt
steeds moeilijker aan middelen om te
investeren. Kapitaal blijft zitten waar het
al zat: vast dus.
Et voilá, het desastreuze effect van de vaste
Nederlandse arbeidsmarkt en kapitaalmarkt
in een notendop.

Gelukkig is daar de ‘A’ nog, de productiviteit
van Arbeid en Kapitaal. Als we die nu
kunnen verhogen, zijn we er wellicht ook.
´A´ kan gezien worden als technologische
vooruitgang en kan bijvoorbeeld gemeten
worden door het gemiddeld aantal jaren
educatie. En daar hebben we ze, de buzzwords van vele politici: ‘kenniseconomie’
en ‘innovatiekracht’. Obama (jan ’11): “The
first step in winning the future is encouraging
American innovation.”, Rehn (juni ’11):
“Europe’s competitiveness […] depends
to a very large extent on our ability to
drive innovation” en Pechtold (juni ’12):
“Om de toekomstige verdienkracht […] te
versterken, moet […] meer worden gericht

kennis hebben, leert de evolutie ons. Lang
niet alle kennis is immers betrouwbaar, en
het opslaan van kennis kost een organisme
veel energie. Wellicht iets om rekening mee
te houden in een tijd van constante prikkels,
en information overload.

Gijsbert Werner promoveert in de biologie
aan de VU
naar de eindbestemming. Kennis is enkel
van waarde als het tot wijsheid leidt. TED
thinking kan ons op zijn best blootstellen
aan nieuwe gedachten en inspiratie bieden.
Als alleenstaand fenomeen heeft het geen
waarde, want het te bereiken succes is
nog even ver weg.

Marloes Noppen studeert management
Stockholm School of Economics
op kennis, onderwijs en innovatie.” De ‘A’
dus, onze deus ex machina die ons uit de
economische crisis helpt en toekomstige
groei veilig stelt.
Hebben deze politici gelijk? Ja, driewerf
ja. We moeten echter niet vergeten dat
de ‘A’ slechts een aanjager is. Zonder een
flexibelere arbeidsmarkt en beschikbaarheid
van krediet zal Nederland achterblijven:
werkloos kijkend naar opkomende landen
waar vol wordt geïnvesteerd. Iets keer nul
is en zal immers altijd nul blijven.

Floris is beleidsmedewerker bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken
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Interview met

Hans
Clevers
6
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Voor dit themanummer van de DEMO bezocht de hoofdredactie de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (KNAW). Wij werden door Hans Clevers, president van de KNAW, ontvangen in zijn
prachtige werkkamer met zeventiende-eeuwse schilderijen en ornamenten. Wij spraken onder andere over
wetenschapsfraude, de noodzakelijkheid om onderzoek in sommige wetenschapsgebieden stop te zetten en
een nieuw rekenmodel waarmee het Centraal Planbureau (CPB) de investering in wetenschap wel op waarde
kan schatten.
Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst
Wat is de rol van de KNAW?
“De KNAW is een academie. Heel veel
landen in de wereld hebben een academie.
We zijn in 1808 opgericht als adviesorgaan
van de regering. Aan de basis van die rol
staat de vorming van een genootschap, en
dat genootschap bestaat als het goed is uit
de allerbeste wetenschappers van Nederland.
Ons genootschap bestaat uit twee afdelingen:
Letterkunde en Natuurkunde. Letterkunde zijn de
gamma- en alfawetenschappen en natuurkunde
de bètawetenschappen. Dit is niet overal in de
wereld het geval. Meestal richt een Academy
of Sciences zich op bètawetenschappen.
Wij in Nederland mengen de humanities
en social sciences met de natural sciences
– de natuurwetenschappen. Een academie
is ook een beetje een luis in de pels van
de wetenschap. Wij zijn spreekbuis en
gemeenschap van de wetenschap. Wij
vertegenwoordigen niet de werkgevers, niet
de universiteiten. Dit wordt allemaal door
andere organisaties verzorgd. Wij zijn er echt
voor de wetenschappers en de wetenschap.
In de praktijk organiseren wij bijvoorbeeld
allerlei bijeenkomsten over onderwerpen die
wij van belang achten. Verder brengen wij
advies uit, zowel gevraagd als ongevraagd.”
Hoe ziet u uw rol als president van de
KNAW?
“Sinds vorig jaar ben ik inderdaad president
van de KNAW, maar daarnaast ben ik ook
nog steeds bovenal wetenschapper. Ik heb
mijn laboratorium in Utrecht met een flink
aantal wetenschappers. De reden om voorzitter
te worden is dat je tussen alle bestuurders
als wetenschapper je stem kunt laten horen
in Den Haag en in de media. Nederland
lijdt aan een overvloed aan bestuurders in
de wetenschappelijke wereld. In landen
als Amerika word je decaan omdat je als
wetenschapper iets bereikt hebt. Zo’n functie
voer je tijdelijk uit, om daarna terug te keren
naar de wetenschappelijke wereld.”
Waarom is het een probleem dat dit in
Nederland anders gaat?
“Er zijn eigenlijk twee werelden binnen
een universiteit: de bestuurlijke wereld en
wetenschappelijke wereld. In de bestuurlijke
wereld zitten de vergadertijgers die al heel
vroeg deze kant van de wetenschapswereld

op zijn gegaan. Zij hebben uiteindelijk de
contacten met Den Haag en maken dan ook
het wetenschapsbeleid in samenspraak met
politici. Dit zijn niet per definitie de mensen
die het meeste weten van wetenschap. Dit
betekent dat er weinig mensen die echt uit
het veld komen meedenken over het beleid
voor wetenschap, wat niet altijd in het beste
beleid resulteert.”
Vindt u dat de managementcultuur moet
worden doorbroken door bijvoorbeeld de
functie van decaan tijdelijk te maken en te
laten vervullen door mensen uit het veld?
“Dat gaat heel erg tegen de Nederlandse
cultuur in. Maar wat ik wel zie is dat
tegenwoordig wetenschappers aan het
eind van hun wetenschappelijke carrière
de verantwoordelijkheid op zich nemen
om een bestuurlijke functie binnen de
wetenschappen te vervullen. Met hun enorme
wetenschappelijke bagage weten zij hoe

“Het enige waar
Nederland geld mee kan
verdienen, is kennis.”
het echt werkt in de wetenschappen. Dat is
natuurlijk een ander soort ervaring dan de
mensen die al dertig jaar vergaderen. In
Nederland zie ik echter niet zo heel snel een
cultuurverandering ontstaan op dit gebied.
Overigens is de functie van president van de
KNAW wel roulerend. Robbert Dijkgraaf is
nu, met een bescheiden bestuurlijke rol, toch
vooral ook weer terug de wetenschappen in.”
In hoeverre mag de politiek invloed hebben
op hoe wetenschap werkt in een land?
“De politiek stuurt het systeem uiteindelijk
aan en betaalt het. Bijna alle fundamentele
wetenschap in Nederland vindt plaats bij
publieke instellingen, en wordt dus betaald
van overheidsgeld. De politiek moet dus
absoluut aansturen, maar wel op afstand.
Wetenschap is typisch een activiteit die je
in vrijheid moet kunnen uitoefenen. Hoe vrij
een wetenschapper precies is, is een hele
ingewikkelde discussie.”

Hoe staat u daarin?
“De waarheid ligt in het midden. We praten
vaak over toegepast en fundamenteel
onderzoek. Mijn persoonlijke indeling
is anders. Bedenk je zelf de vragen of
bedenkt iemand anders de vragen waar
jij als onderzoeker een antwoord op gaat
zoeken? Ik denk dat je van beide wat moet
hebben. Je kunt heel toegepast onderzoek
doen maar toch zelf als wetenschapper je
agenda bepalen. Voor wetenschappers is
het vaak belangrijk dat ze aan iets werken
vanuit hun eigen interesse, omdat ze daar
veel meer passie voor hebben dan onderzoek
dat ze voor iemand anders moeten doen.
Zelf ben ik een fundamenteel onderzoeker. Ik
onderzoek hele basale vragen en ik bedenk
ze ook zelf. Als ik de vragen van iemand
anders zou moeten onderzoeken, zou ik
een stuk minder gemotiveerd zijn.”
Is het een gevaar dat wetenschapsgebieden
waar eigenlijk geen markt meer voor is
dreigen uit te sterven?
“Enerzijds wel, maar tegelijkertijd is Nederland
niet zo groot en hebben we een klein
onderzoeksbudget. Dat betekent dat je keuzes
moet maken. De ene extreme visie is dat je
alle onderzoeksgebieden moet dekken in
een land. Dan graaf je per definitie nergens
diep. Je kunt ook het andere extreme idee
aanhangen dat je de onderzoeken die je in
een land laat doen allemaal zeer diepgravend
doet en slechts op een paar gebieden. De
afweging moet ergens tussen deze twee
extremen uitkomen. Of je een vakgebied
uiteindelijk laat vallen is een ingewikkelde
discussie. Je kunt je daarbij niet alleen laten
leiden door studentenaantallen. Dat je zo
nu en dan iets nieuws start en iets anders
stopt is inherent aan de de dynamiek van de
wetenschap en de samenleving. Deze keuzes
zijn weleens pijnlijk. Dat wordt gekozen is
niet erg, wel als het gebeurt zonder overleg
op nationaal niveau. De KNAW heeft er
een rol in om te zorgen dat universiteiten
op elkaar afstemmen wie een bepaald
wetenschapsgebied laat vallen en wie dat
juist oppakt. Anders kunnen universiteiten
allemaal op hetzelfde moment besluiten dat
ze een vakgebied niet meer aanbieden,
zonder dat ze dat van elkaar weten. Er
moet eigenlijk landelijk iemand de regie
hebben. Die rol proberen wij op ons te
nemen, maar dat is niet altijd makkelijk omdat
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de universiteiten nu eenmaal autonoom zijn
en keuzes vaak op faculteitsniveau gemaakt
worden. Samen hebben de universiteiten
geen goed overzicht over alle genomen
besluiten.”

en blijft iedere universiteit hetzelfde aanbod
geven. In Amerika gaat dit heel anders.
Daar zijn 1000 universiteiten waarvan 40
topuniversiteiten. Die 40 zijn zo top omdat
ze zich kunnen onderscheiden.”

U vindt dus dat universiteiten in Nederland
meer zouden moeten samenwerken?
“Ja. Je moet in ieder geval kunnen vaststellen
dat Roemeens dreigt te verdwijnen en de
vraag opwerpen of we daar mee akkoord zijn.
Ondanks dat Portugees net zo weinig studenten
heeft als Roemeens, kunnen we de afweging
maken dat we Portugees wel willen behouden
omdat het voor ons als land belangrijker is
met Brazilië te kunnen communiceren. Dit
zou niet kunnen als de universiteiten hier
geenszins over communiceren. Eenzelfde
discussie heeft in de jaren tachtig gespeeld
met het Mandarijn. Ondanks gebrek aan
studenten is er toen toch voor gekozen
de opleiding in stand te houden. Met de
opkomende economie van China is het heel
fijn dat we door die keuze nu mensen in
Nederland hebben die Mandarijn spreken.”

Moeten universiteiten meer samenwerken
met het bedrijfsleven?
“Rondom de universiteiten van bijvoorbeeld
Delft en Wageningen zie je dat al steeds meer.
Het bedrijfsleven toont daar veel interesse in
de universiteit en de studenten. De bedrijven
bemoeien zich niet met de financiering van
de universiteit, en dat is een groot goed.
Zodra het bedrijfsleven zich gaat bemoeien
met de financiering van onderzoek, krijg je
te maken met allerlei integriteitsproblemen.”

Wordt in deze overweging meegenomen of
een vakgebied ook nog in onze buurlanden
wordt aangeboden?
“Dat probeert de KNAW wel in kaart te
brengen, maar dat is nog veel moeilijker
dan het in kaart brengen van de opleidingen
in eigen land. Vaak weten de vakdocenten
dit wel. Die kennen elkaar vanuit het
wetenschapsgebied. Aangezien de excellente
wetenschappers lid zijn van de KNAW,
kunnen we via dit kanaal wel het een en
ander in kaart brengen.”

De wetenschap is de afgelopen tijd veel in
verband gebracht met integriteitsproblemen
en wetenschapsfraude. Wat doet dit met
het imago van de wetenschap?
“Gevallen als Diederik Stapel zijn er altijd
geweest, maar ze zijn heel zeldzaam.
Bedriegers zijn van overal en van alle tijden.
Eigenlijk is het juist verbazingwekkend dat
we er zo weinig hebben in de wetenschap.
Nederland heeft 25.000 wetenschappers,
Stapel was er daar één van. In de
wetenschappelijke wereld is bedriegen zo
beschadigend omdat wetenschappers de
waarheid proberen te achterhalen. Als je
dan iemand bent die niet zo zwaar aan de
waarheid blijkt te tillen, wordt de kern van
de wetenschap aangetast. Daarom komt een
Diederik Stapel harder aan dan vijftig bankiers
met buitensporige bonussen. Toch vind ik
het fascinerend dat enkele wetenschappers
frauderen. Je loopt namelijk altijd tegen de
lamp. Wat is de drijfveer van iemand die
fraudeert? Op internationale congressen
wordt wel vaak over dit soort gevallen
gesproken. Het is een beetje de roddel
van het vakgebied: ‘Moet je kijken wat die
nou toch gedaan heeft, hoe haal je het in je
hoofd.’ Zo iemand wordt vrij snel ontmaskerd
door zijn collega’s. Ze worden echter niet
automatisch aan de schandpaal genageld
in de mate waarin dat met Stapel gebeurd
is. Het verbaasde me daarom ook zo wat
voor impact dit buiten de wetenschap had.”

Vindt u dat universiteiten zich meer moeten
specialiseren in bepaalde vakgebieden?
“Persoonlijk zou ik het niet zo heel gek vinden
om universiteiten profielen te laten kiezen.
Het lastige is dat universiteiten zich heel
sterk laten leiden door studentenaantallen,
omdat dit de financiële prikkel is. Daarom
bestaat het gevaar dat universiteiten zich
allemaal op dezelfde vakgebieden gaan
profileren. Daardoor profileer je je dus niet

Hangt het gevaar voor wetenschapsfraude
samen het soort wetenschappelijke
discipline?
“Ja, sommige wetenschapsgebieden zijn
kwetsbaarder voor fraude dan andere.
Bij wiskunde heb je formules en bewijzen.
Hier valt bijna niet in te frauderen. Je kunt
hooguit plagiaat plegen, door het bewijs
van iemand anders over te nemen. Hetzelfde
geldt voor onderzoek aan oude teksten.

Is het vooral het economisch belang dat
de doorslag geeft?
“Het economisch belang is een zwaarwegende
factor maar ook het culturele en het
geografische belang wegen mee, net als de
mogelijke bijdrage van een onderzoeksgebied
aan maatschappelijke vraagstukken. Je bent
onderdeel van Europa dus zult sneller de
neiging hebben om kleine Europese talen in
stand te houden dan kleine Aziatische talen.
Deze complexe afweging moet gemaakt
worden door politici.”
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De tekst staat er, jij geeft je mening erover,
je kunt plagiëren, maar niet frauderen.
Sociale psychologie maakt gebruik van grote
databases met statistieken. Er is in enkele
gevallen gebleken dat het erg aantrekkelijk
was voor wetenschappers om de regels van
de statistiek niet zo nauw te nemen. Ik denk
dat de klinische geneeskunde ook een zeer
kwetsbaar gebied is. Hier werken jonge artsen
die een onderzoek moeten doen voordat
ze als specialist aan de slag kunnen. Zij
moeten gegevens van patiënten verzamelen
en verwerken, wat een kwetsbaar proces is.
Een patiënt met afwijkende gegevens uit je
onderzoekspopulatie gooien kan plotseling
een significante bevinding opleveren. Dat
zijn het soort fouten waar het mee begint.”
Wat zou er moeten veranderen in de
wetenschap?
“De commissie-Schuyt (de commissie die
vanuit de KNAW onderzoek deed naar
integriteit binnen de wetenschap – red.) heeft
ten eerste in kaart gebracht wat de praktijken
en verschillen tussen wetenschapsgebieden
zijn op het gebied van omgang met
onderzoeksgegevens.. Ten tweede heeft de
commissie onderzocht wat je moet doen om
om zorgvuldige en integere omgang met
wetenschappelijke onderzoeksgegevens te
bevorderen. Dat is per wetenschapsgebied
verschillend. Een groot deel van de fraude
wordt niet bewust gepleegd. Je zou kunnen
zeggen dat er dan meer procedurele regels
en controles moeten worden ingebouwd,
maar de conclusie van de commissie is dat
dit weinig zinvol is. Je moet de creativiteit
van wetenschappers stimuleren, anders krijg
je geen nieuwe ontdekkingen. Regels en
controles staan daar haaks op. Zorgvuldig
en integer omgaan met onderzoeksgegevens
heeft vooral te maken met een cultuur binnen
vakgroepen waarin wetenschappers elkaar
voortdurend kritisch opbouwend bejegenen.”.”
Valt integriteit bij te brengen?
“Jazeker. Eén van de aanbevelingen is dat de
hele carrière lang, vanaf de studententijd en
misschien zelfs vanaf de middelbare school,
wordt bijgebracht hoe belangrijk het is dat
je niet sjoemelt. Een andere hele simpele
aanbeveling is: laat nooit meer iemand in
zijn eentje onderzoek doen. Niemand moet
in een isolement werken. Stapel slaagde
er goed in zich af te zonderen en zich
oncontroleerbaar te maken.”
Ligt het probleem dan niet ook bij de druk
die er op wetenschappers ligt?
“De wetenschap is een competitief vakgebied.
Als je niet tegen die druk bent opgewassen,
moet je een ander beroep zoeken. Je moet

iets ontdekken als wetenschapper, anders
ben je geen goede wetenschapper. Maar
zolang je hard werkt, slim bent, passie hebt
en creatief bent ontdek je altijd wel wat.”
U hamert erop dat Stapel slechts één van
de 25.000 wetenschappers in Nederland
is. Is Stapel geen topje van de ijsberg?
“Nee, want zoals ik al zei loop je als
wetenschapper uiteindelijk tegen de lamp als je
fraudeert. Wat ons wel verbaasde, was dat hij
zo lang heeft kunnen frauderen. Een mogelijke
verklaring is dat zijn onderzoek niet vaak
werd gebruikt door andere wetenschappers.
De serieuzere wetenschappers uit zijn
vakgebied zeggen dat hij aan het ‘huis
van kennis’ vrij weinig heeft bijgedragen.
Hij had een neus voor feitjes die goed vielen
bij een groot publiek, maar werd minder
geciteerd dan zijn collega’s. Veel van Stapels
ontdekkingen kloppen een beetje, maar hij
heeft veel gewoon verzonnen. Als hij iets
had verzonnen wat heel spectaculair was
maar haaks stond op de kennis toen, zou
het veel sneller zijn getoetst en was hij snel
door de mand gevallen. Nu hebben zijn
jonge collega’s hem ontmaskerd.”

culturele achtergrond. Ik heb op veel plekken in
de wereld gewerkt en werk in mijn laboratorium
met veel verschillende nationaliteiten. Wat
mij opvalt, is dat Nederlanders erg goed
samen kunnen werken, ambitieus zijn maar
niet blind ambitieus, ze kunnen goed delen
– zowel successen als tegenslagen – en ze
hebben weinig hiërarchisch gevoel. Deze
mix van eigenschappen werkt ontzettend
goed binnen de wetenschap. Ons probleem
is dat we het in de wetenschap eigenlijk
zo goed doen, dat de politiek weinig druk
voelt om de wetenschap van meer middelen
te voorzien. Onze boodschap is eigenlijk:
wij zijn erg goed, maar Nederland zou
meer moeten investeren. Publieke en private
instellingen samen besteden nog geen 2
procent van het nationaal budget aan
wetenschap. Volgens Europese afspraken
zou dit eigenlijk 3 procent moeten zijn.
Nederland heeft weinig grondstoffen. De
enige manier om onze economie weer op
gang te krijgen, is door middel van kennis
en opleiding. Nederland zit nu al erg lang in
de bezuinigingsmodus waardoor we weinig
jonge mensen aannemen.”

Is het wel belangrijk dat wetenschap ook
leuke feitjes voortbrengt?
“In zekere zin wel. Mensen willen verhalen
horen terwijl pure wetenschap vaak alleen
uit getallen bestaat. Daarom is de sociale
psychologie waarschijnlijk zo populair. Bij
verliefdheid of eetlust kan iedereen zich wel
een voorstelling maken. De snaartheorie waar
Robbert Dijkgraaf zich mee bezighoudt wordt
een stuk ingewikkelder. Dan moet je Robbert
Dijkgraaf zijn om het interessant te kunnen
maken.”

Zijn jonge mensen belangrijk voor
wetenschap?
“Ja, het model is dat je een soort piramide
hebt in leeftijd met heel veel promovendi die
na hun wetenschappelijke opleiding toch iets
anders gaan doen. Je zou natuurlijkkunnen
zeggen dat dit vier jaar lang weggegooid geld
is. Maar deze mensen hebben een bijzondere
opleiding en doen het ontzettend goed op
functies buiten de wetenschap. Bovendien
wordt vaak gezegd dat de jongere jaren
de meest flexibele en creatieve jaren zijn.
Dat heeft de wetenschap nodig.”

Op de website van de KNAW staat dat
jullie het doel onderschrijven dat Nederland
ernaar streeft bij de top 5 kenniseconomieën
van de wereld te horen. Waarom dit
competitieve element?
“Wetenschap is iets waar Nederland erg goed
in is. Dat heeft veel te maken met onze sociaal-

Even terug naar de investeringen als
percentage van het nationaal budget in
wetenschap. Waarom zijn politici zo lastig
te overtuigen van de waarde van deze
investering?
“Politici weten dat als zij hun programma laten
doorrekenen door het CPB, zij daarop worden

afgerekend. De huidige rekenmodellen van het
CPB kunnen namelijk niet voorspellen wat een
investering in wetenschap gaat opleveren. Wat
politieke partijen in wetenschap investeren,
is volgens de doorrekening van het CPB dus
weggegooid geld. Politici moeten echter
komen met programma’s die op korte termijn
betaalbaar zijn. Wetenschap valt daar volgens
de CPB-modellen dus buiten.”
Dan is er eigenlijk iets mis met de
rekenmodellen van het CPB…
“Ja, maar het CPB heeft zichzelf de rol die
ze hebben gekregen van de politiek niet
toegeëigend. Zij doen enkel hun werk als
econometrisch instituut. Daarom zijn we
met een plan gekomen. Wij hebben een
groep topeconomen bij elkaar gebracht die
gaan nadenken over een model dat de
waarde van wetenschap wel concreet maakt.
Een rekenmodel dat wetenschap niet kan
doorrekenen is ook een model, namelijk een
model dat zegt dat wetenschap waardeloos is.
Dat is fout. Het enige waar wij in Nederland
echt geld mee kunnen verdienen is met mensen
die goed opgeleid zijn, met kennis. Dit plan
heb ik op de radio naar buiten gebracht,
naar aanleiding waarvan Alexander Pechtold
een motie heeft ingediend in de Tweede
Kamer, die stelt dat de systematiek van het
CPB de politiek in de weg zit en dat de
KNAW samen met het CPB moet gaan kijken
of het niet anders kan. In eerste instantie
was het CPB behoorlijk geprikkeld, want
het is een wetenschappelijk instituut dat zich
door een ander wetenschappelijk instituut
aangevallen voelde. Dat is inmiddels weer
rechtgezet en we hopen nu dat er op niet
al te lange termijn een goed rekenmodel
uitkomt waar het CPB mee uit de voeten
kan. Als dit lukt, heeft dat veel meer invloed
dan wanneer wij overal in de kranten gaan
zeggen dat wetenschap zo belangrijk is. Dit
zou een enorme impuls voor de wetenschap
in Nederland kunnen betekenen.”
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Ongezonde

corruptie in de wetenschap

Het is één van de stokpaardjes van pragmatische politiek: wetenschappelijk onderzoek is een betrouwbaar
middel voor besluitvorming. Wetenschap is objectief. De wetenschappelijke methode is ontworpen om menselijke
valkuilen te voorkomen. Dankzij deze methode heeft de wetenschap grote sprongen gemaakt. De NASA schiet
raketten de ruimte in en brengt mensen op de maan. Computers laten ons de ganse dag spelletjes spelen en
nemen ingewikkeld rekenwerk van ons over. We worden ouder dan ooit en blijven langer gezond dan onze
voorouders. Voortdurend ontwikkelen farmaceutische bedrijven nieuwe medicijnen die beter zijn dan de oude.
Dankzij zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek weten we dat deze medicijnen geen kwakzalverij zijn, maar
dat ze daadwerkelijk helpen en ons genezen van allerlei aandoeningen waar vroeger geen oplossing voor
was. Zo is het... toch?
Door Tom van Dijk

E

r zijn twee grote problemen met deze
stellingname. Allereerst zijn er problemen
rond de farmaceutische industrie en haar
lobby. Daarnaast wil ik aandacht vragen
voor onterechte gezondheidsclaims van
producten zoals de boter van Becel en voor
de hardnekkige mythes dat vet en cholesterol
ongezond zijn. Beide onderwerpen hebben
met elkaar te maken, omdat hoge zorgkosten
deels komen door ouderdomsziekten die
voor een groot deel met voeding te maken
hebben en deels komen door allerlei dure
medicijnen, waarvan het maar de vraag
is of ze werken.
10
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Problemen in de farmaceutische industrie
Een fundamenteel probleem in de wetenschap
is publicatiebias: het fenomeen dat goede
resultaten vaak gepubliceerd worden, zelfs
al zijn ze toevallig, terwijl slechte resultaten
meestal niet tot publicatie leiden. Als een
experiment een kans van één op twintig
heeft om een positief resultaat op te leveren
en het experiment wordt tien keer herhaald,
dan is er een kans van veertig procent dat
minstens één van de experimenten succesvol
is. Door publicatiebias worden die negen
mislukte experimenten vaak niet gepubliceerd,
maar komt het geslaagde experiment wél
in de gerenommeerde ‘journals’ terecht.
Een voorbeeld van publicatiebias gaat over

de stof TGN1412, die als medicijn op de
markt kwam, maar waarvan al tien jaar
eerder was gevonden dat deze ernstige
bijwerkingen tot gevolg had. Dat was
echter nooit gepubliceerd. Deze en meer
problemen die ontstaan door de verhouding
tussen wetenschap en de farmaceutische
industrie werkt Ben Goldacre uit in zijn boek
Bad Pharma, waarin hij de stelling verdedigt
dat de farmaceutische industrie structureel
goede wetenschap blokkeert.
Goldacre zet uiteen dat veel medicijnen in
slecht ontworpen ‘trials’ door de fabrikanten
zelf getest worden op hopeloos kleine
aantallen niet-representatieve patiënten. Deze

trials worden geanalyseerd met technieken
die de voordelen van de behandeling
overdrijven. Wanneer trials desondanks
resultaten opleveren die de fabrikant niet goed
uitkomen, dan heeft de fabrikant ruimschoots
de gelegenheid om deze resultaten geheim
te houden voor doktoren en patiënten.
Ook beschrijft Goldacre hoe de farmaceutische
lobby sterke en vaak verborgen banden heeft
met doktoren, academische tijdschriften,
universiteiten en zelfs patiëntenorganisaties.
Sommige academische tijdschriften zijn in
hun geheel in handen van één farmaceutisch
bedrijf. Zo publiceerde Merck jarenlang
via Elsevier in het zelfbedachte tijdschrift
Australasian Journal of Bone & Joint Medicine,
alsof het om wetenschappelijk betrouwbare
artikelen ging.
Natuurlijk, veel wetenschappers zijn integer en
betrouwbaar en willen oprecht de mensheid
helpen. Toch gaan er door de fouten in het
systeem, die in het boek zijn beschreven,
veel dingen mis. Het is al meerdere keren
voorgekomen dat met veel tamtam maatregelen
worden aangekondigd die vervolgens niet
het gewenste effect opleveren: de problemen
blijven. De belangrijkste reden hiervoor is de
invloed van de farmaceutische industrie. Dit
geldt niet alleen in de Verenigde Staten, maar
juist ook voor Europa, betoogt Goldacre.
Goldacre draagt verschillende oplossingen
aan voor het probleem, zoals wetgeving die
verbiedt dat de resultaten van medische trials
worden achtergehouden en het verplicht stellen
om alle trials te publiceren. De bal ligt voor
een groot deel bij de politiek, want bedrijven
hebben zelf geen enkel belang bij verandering.
Het is zelfs zo dat onderzoek naar mogelijk
betere alternatieven uitblijft omdat ze niet
patenteerbaar en dus niet interessant zijn.
Intussen hebben dit soort bedrijven enorm
veel invloed in de academische wereld en is
er een sterke lobby bij de overheid. Creepy!
Voeding en gezondheid
Ondanks de welvaart, de moderne
ziekenhuizen, het niveau van de zorg en
de hoeveelheid geld die besteed wordt aan
medisch onderzoek, lijden moderne mensen,
ook zij die voldoende bewegen en gezond
eten, aan allerlei chronische aandoeningen die
wij inmiddels normaal vinden maar waarvan
je je kunt afvragen of ze wel normaal zijn.
We denken dat chronische aandoeningen
bij het ouder worden horen. Er zijn echter
goede redenen om dit niet te geloven.
Zo zijn er gebieden in de wereld waar
mensen meetbaar gezonder en vitaler ouder

worden dan in de rest van de wereld. Onder
andere de TED talks van Dan Buettner en
de documentaire ‘How to live to 101’ van
de BBC laten zien dat senioren in deze
zogenaamde Blue zones een heel ander
en vooral actiever leven leiden dan bij ons
aan het zorginfuus. Volgens antropologen
bestonden welvaartsziekten niet voor het
ontstaan van de landbouw. Landbouw heeft
allerlei voordelen, zoals niet meer hoeven
rondtrekken en het mogelijk maken van
specialisatie, maar een betere gezondheid
leverde het niet op. Dit heeft overigens niets
te maken met een lagere levensverwachting
in het tijdperk vóór de landbouw, want dat
de levensverwachting toen lager was, is
een mythe. Ook duizenden jaren geleden
waren er mensen die de pensioenleeftijd
haalden. Net als bij onze voorouders is bij
jagers-verzamelaars in onze tijd, die nog
traditioneel leven, het verschil in vitaliteit
overduidelijk. Het lijkt vooral veel te maken
te hebben met voeding. En juist met voeding
is iets interessants aan de hand.
Overheden bemoeien zich op tal van
manieren met ons eten. Een voorbeeld is
de hardnekkige mythe dat vet ongezond is.
Instanties als het Voedingscentrum verkondigen
een dergelijke boodschap en fabrikanten
als Becel misbruiken dit vervolgens om
chemische olie en nepboter te verkopen met
groene labels en allerlei slinks geformuleerde
gezondheidsclaims. In de jaren tachtig is
deze mythe door de Amerikaanse overheid
tot officieel beleid verheven, als ware het
een groot experiment met de bevolking als
proefpopulatie. Door de Jonge Democraten
en D66 is veel gesproken over een vleestax,
met als één van de hoofdargumenten voor
zo’n belasting de claim dat vlees ongezond
is. Dat is merkwaardig, want de mensheid
eet al honderdduizenden jaren vlees. We
zijn op vlees aangepast, het is zelfs een van
de belangrijkste redenen dat homo sapiens
zo intelligent kon worden.
Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs
voor de stelling dat cholesterol bij mensen
zonder zeldzame erfelijke aandoening
een oorzaak van gezondheidsproblemen
is of dat elke vorm van vet vermeden moet
worden. Het idee van cholesterol als
oorzaak van gezondheidsproblemen is de
wereld op zijn kop, want cholesterol is een
bouwstof van vitaal belang. Er is hooguit
een correlatie, net zoals er een correlatie is
tussen de aanwezigheid van de brandweer
en zwartgeblakerde huizen. Dit is overigens al
lang bekend. Veel wetenschappers in de jaren
tachtig waren bijvoorbeeld tegen de omstreden
voedselpolitiek van de Amerikaanse overheid.

Toch is het advies van ons Voedingscentrum
nog steeds dat mensen veel koolhydraten
en weinig vet moeten eten en leeft bij grote
delen van de bevolking de gedachte dat
vetarme producten gezonder zijn. Het grote
experiment heeft echter overduidelijk niet
geleid tot het gewenste resultaat. Overgewicht
is alleen maar een zwaardere last geworden.
Ook hier staan er veel belangen op het
spel. De landbouw kan goedkoop graan en
suiker produceren vanwege allerlei subsidies.
Daarom is het goedkoop om deze ingrediënten
overal in te proppen. Datzelfde geldt voor
plantaardige olie, die ongeschikt is voor
consumptie, omdat mensen daardoor teveel
omega-6-vetten binnen krijgen. Omega-6vetten zijn bovendien instabiel en kunnen
bij het koken makkelijk beschadigen. Dit
kan een negatief effect hebben op de
gezondheid. De voedingsindustrie heeft geen
belang bij voedsel met veel vitaminen en
mineralen en zonder hulpstoffen, maar is uit
op goedkoop produceren en winst maken,
zeker nadat er zoveel geïnvesteerd is in
slimme (en ongezonde) trucs om nog meer
te produceren. Frisdrankfabrikanten hebben
bijvoorbeeld een flinke vinger in de pap
gehad om giftige stoffen zoals aspartaam
toe te staan in voeding.
Wat nu?
Kunnen we wel blind vertrouwen op
wetenschappelijk onderzoek wanneer het
voortdurend voor het karretje gespannen
wordt van lobbygroepen? Het lijkt beter om
terughoudend te zijn met conclusies en politiek
ingrijpen, maar ook dit is een gevaarlijke
strategie. De invloed van lobbyisten moet
niet onderschat worden.
Als chronische aandoeningen en moderne
ziekten te maken hebben met onze voeding,
dan betekent dat ook dat de farmaceutische
industrie belang heeft bij het behouden van
onze huidige voedingspatronen. Misschien
hebben we veel medicijnen helemaal niet
nodig als we weer traditioneel groente, vlees
en vis gaan eten en een levensstijl hanteren
die beter past bij onze genen: minder stress
en meer buiten spelen. Als we daardoor
tot ver na de pensioenleeftijd vitaal blijven
en pas de laatste paar levensjaren onze
gezondheid achteruit zien gaan, hoeven
we ons over torenhoge zorgkosten geen
zorgen meer te maken.

Tom van Dijk is voorzitter van de JD Twente
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Op de bres voor de humaniora
Een betoog tegen de kenniseconomie

Waarom zou je filosofie studeren? Daar heb je toch niets aan? Klassieke talen? Maar die spreekt toch
niemand? Had je niet beter rechten kunnen doen? Engelse literatuurgeschiedenis? Kun je daar later een baan
bij vinden? Deze vragen worden regelmatig gesteld aan universitaire studenten die zich (willen) verdiepen in de
zogenaamde humaniora, of de ‘menswetenschappen’. Het is één van de meest in het oog springende tekenen
des tijds, dat permanente gedram over utiliteit, dat kosten-en-baten-jargon (‘investeren’ in jezelf, om maar een
voorbeeld te noemen) en de universiteit en haar humaniora hebben er het meest onder te lijden. De grote vraag
is of hier iets aan gedaan kan worden, en zo ja wat.
Door Daniël Boomsma

S

inds
de
Verlichting
in
de
achttiende eeuw maar met name
de industriële en ‘economische’
negentiende eeuw zijn de humaniora in
een permanente verdedigende houding
gedwongen. De achttiende eeuw bracht
de vooruitgangsgedachte voort, het idee
dat de mens gestaag progressie maakt en
zichzelf en haar omgeving langzaamaan
verbetert. Ingebed in het idee van de
natiestaat, betekende deze gedachte dat
het volk behoorde bij te dragen aan de
onstuitbare ‘vooruitgang’ van de natie. De
Russische denker Alexander Herzen, die
zich altijd verzet heeft tegen onbeteugeld
vooruitgangsdenken, schreef hier later
over, zijn lezers direct aansprekend: ‘’Als
vooruitgang ons doel is, voor wie werken
we dan? Wie is de grote moloch...? Wenst
u werkelijk dat de mens veroordeeld wordt
tot slaaf op een galeischip [...] met een vlag
waarop ‘vooruitgang’ staat geschreven?’’
Herzen’s standpunt was echter niet
dominant. In de negentiende eeuw werd
het bovengenoemde ‘bijdragen aan de
onstuitbare vooruitgang van de natiestaat’
geconcretiseerd. De staat groeide aanzienlijk,
in West-Europa althans, en ze legde als het
ware de zweep over de natie. Denk aan de
Realpolitik van Otto von Bismarck waarin
de overtuiging besloten lag dat alles moet
wijken voor het landsbelang, een pragmatisch
ideaal dat misschien niet eens zo ver af staat
van de heersende opvatting in het huidige
politieke discours.
Tegenwoordig vertalen we het enigszins
gedateerde landsbelang (en ‘we’ verwijst
hier niet alleen naar de overheid maar naar
de samenleving als geheel) namelijk naar
positieve groeicijfers, het bruto nationaal
product, werkgelegenheidspercentages en
het terugdringen van de staatsschuld. De
geesteswetenschappen, de klassieke taal12
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en letterkunde maar ook geschiedkunde en
de literatuurwetenschappen kunnen niets
of nauwelijks iets tegenover dit utilitarisme
plaatsen waardoor de onvermijdelijke
conclusie is dat ze waardeloos zijn. De
humaniora verkeren in een sfeer waarin elke
poging tot zelfrechtvaardiging gedoemd is
te mislukken.
Buiten die sfeer is het echter wel mogelijk
om de grote waarde van de humaniora
te beschrijven. Hun primaire waarde ligt
besloten in het feit dat de humaniora voor
een geordende, (politieke) samenleving
essentiële vragen opwerpen: wat is het
goede leven? Hoe moeten we onze staat
inrichten? Wat is rechtvaardigheid? Wat
is tolerantie? Hoe moeten we democratie
begrijpen en wat is haar waarde? Hoe
moeten (of kunnen) we schoonheid zien
en ervaren? Het zijn vragen die als het
ware taal inkleuren en woorden, ideeën en
emoties van een menselijke betekenis voorziet.
Alleen de humaniora, of datgene dat ‘’den
mensch siert’’, zijn in staat om deze vragen te
stellen. Er zijn twee mogelijkheden om de
humaniora te beschermen: ten eerste zouden
de universiteiten zich kunnen losscheuren van
de staat, in ieder geval waar het de faculteiten
die de humaniora aanbieden betreft. Ze
dienen te streven naar onafhankelijkheid.
Niemand moet ‘bediend’ worden en er moet
geen ¬topdown supervisie zijn (wellicht
los van een enkel onafhankelijk orgaan ter
kwaliteitscontrole). Zo worden de humaniora
uit een sfeer getrokken waar ze toch geen
betekenis hebben.
Dit is uiteraard makkelijker gezegd dan
gedaan. De tijd van vrijgevigheid is wat dit
betreft voorbij. De meeste grote universiteiten
zijn afhankelijk van het onderwijspotje van
de overheid (hoe meer diploma’s hoe meer
centen!) en kunnen simpelweg niet op eigen
benen staan. Ook zou deze oplossing
instellingen dwingen om een absurd hoog
collegegeld te vragen. Het zou veel creativiteit

en innovatie vergen als de universiteit zich
afwendt van de overheid.
De tweede, minder radicale maar ook
minder waarschijnlijke mogelijkheid is dat
de overheid haar houding verandert, zich
welwillend opstelt en de universiteiten met
rust laat, dat wil zeggen, niet reguleert,
geen eisen stelt en geen toezicht houdt.
Bijna drie jaar geleden schreef ik een stuk
(Onderwijs is meer dan economie, nr. 2
zomer 2010) voor DEMO met dezelfde
strekking (al zou ik de titel nu veranderen
in Onderwijs is geen economie) waarin ik
betoogde dat de bedrukkende, utilistische
staat zich ten behoeve van het onderwijs (in
dit geval van de humaniora) minder moest
bemoeien met de universiteit.
De overheid is in haar wezen in staat om
zaken die niet meetbaar zijn te waarderen,
te koesteren of te beschermen. Het hele
idee van een kenniseconomie staat hier
namelijk in de weg. De term kenniseconomie
wordt doorgaans positief opgevat, maar
het begrip behelst in wezen de gedachte
dat we allemaal werknemer zijn bij de
overheid BV. De kenniseconomie, door de
Van Dale omschreven als het ‘’economisch
klimaat waarin de productiefactor kennis
een steeds belangrijkere plaats inneemt’’,
is namelijk gericht op het verstevigen van
de concurrentiepositie en daar hebben de
humaniora niets mee van doen. Daarbij komt
dat er maar één stap zit tussen kenniseconomie
en economische groei. De humaniora zullen
daarom aan deze machinerie moeten worden
onttrokken.

Daniël Boomsma had graag filosofie of
Engelse taal en cultuur gestudeerd, maar
studeert rechten.

Flexwetenschap

Over Het Nieuwe Werken in de academische omgeving
Steeds meer Nederlandse universiteiten maken de overstap naar flexibele werkplekken voor hun academisch
personeel. Ga je als wetenschapper werken in Tilburg, Rotterdam, Delft of Amsterdam dan is de kans klein dat je
nog een eigen kamer krijgt. Had een gebouw voor een renovatie allemaal losse kamertjes – na de verbouwing
treft men glazen cellen, overlegruimtes en cateringlandschappen aan. Stimuleert dit het wetenschappelijk proces
of is het een ordinaire bezuiniging?

Door Nikolai Jacobs

D

at de overstap naar flexwerken
een financiële achtergrond heeft,
is een gegeven. De Universiteit
van Amsterdam (UvA) schrijft in haar
huisvestingsplannen dat zij terug wil naar
minder vierkante meters met ‘hogere kwaliteit’
(lees: designtrappen). Op die manier wil zij
de beheers- en onderhoudskosten drukken.
Om minder ruimtegebruik te stimuleren,
betalen faculteiten en diensten een huurprijs
per vierkante meter aan de centrale
huisvestingsdienst. Het gevolg van deze
prikkel is dat onderwijs- en onderzoeksinstituten
massaal inkrimpen op het aantal werkplekken.
Op die manier besparen ze geld, dat ze in het
onderwijs en onderzoek kunnen steken. Deze
prikkel leidt soms tot rare situaties. Vorig jaar
besloot de universiteitsbibliotheek van de UvA
200.000 boeken te vernietigen die stonden
opgeslagen in een oude atoomkelder onder
de universiteitsbibliotheek. Nu staat de ruimte
leeg, betaalt de universiteit er als collectief
nog wel voor, maar de universiteitsbibliotheekorganisatie niet meer. Big win.

één stoel en één laptop. De overlegcondities
zijn dus beroerd. Rustig zelfstandig werken
blijkt anderzijds ook niet mogelijk. Collegaonderzoekers kunnen door de glazen wand
namelijk uitstekend zien (en horen) waar
jij mee bezig bent. Het Glazen Huis op
microniveau is daarmee een feit.
Ten tweede dragen de flexplekken bij
aan een slechtere concurrentiepositie voor
universiteiten in de strijd om (internationale)
topwetenschappers.
Steeds
meer
wetenschappers die een onderzoeksbeurs
krijgen gaan ‘instelling-shoppen’. Ze
willen hun beurs, vaak meer dan een half
miljoen euro, best onderbrengen bij een
bepaalde universiteit, maar zij eisen al dan
niet terecht een eigen kamer én een goede
ruimte om te overleggen met hun postdocs
en promovendi. De telefooncellen in een
Rotterdams flatgebouw leggen het dan al snel
af tegen een eigen kantoor in de binnenstad
van Leuven.

Hoe de financiële besparing zich verhoudt
tot het wetenschappelijk proces is nog niet
geheel duidelijk. De universiteit geeft aan dat
het nieuwe werken leidt tot het faciliteren van
samenwerking en ontmoeting en daarmee tot
innovatie op het gebied van onderzoek. Het
zou bovendien de binding tussen studenten
en medewerkers van de universiteit stimuleren.
Wanneer we deze beweringen vergelijken
met de actuele situatie op de universiteit zijn
hier op zijn minst enkele kanttekeningen bij
te plaatsen.

Ten derde zijn wetenschappers die zich voor
langere tijd aan een instelling verbinden
weinig enthousiast over hun steeds wisselende
werkplek. Zij blijven liever thuis bij hun
boekenkast dan dat ze naar een universiteit
gaan, ze moeten zoeken naar een bureau
en vervolgens de hele dag heen en weer
rennen tussen de bibliotheek, de stiltezone en
de overlegruimte. Deze groep medewerkers,
die substantieel is en de ruggengraat voor
menig opleiding vormt, wordt daarmee
van de universiteit verjaagd, waarna
huisvestingsambtenaren concluderen dat
‘er toch wel erg veel ruimtes leegstaan’ en
‘ontmoetingen uitblijven.’ De vicieuze cirkel
is daarmee een feit.

Ten eerste gaat de inrichting van de flexruimten
vaak mis. In tegenstelling tot de beloftes zijn
dit lang niet altijd ruimten waar ontmoeting
wordt gestimuleerd. Liever delen planners
de ruimte zo in dat er vooral veel glazen
werkhokjes (telefooncellen) zijn. In dergelijke
cellen is er precies ruimte voor één bureau,

Moeten universiteiten het flexconcept dan maar
in de ban doen? Ik denk het niet. Er worden
jaarlijks tienduizenden euro’s verspild aan
lege ruimtes terwijl de onderzoeksbegroting
onder druk staat. Een kritische blik op de
werkplekkenvoorraad en de bezettingsgraad
is dus gewenst. Dat hoeft echter niet ten

koste te gaan van de onderzoeker. Het
aantal ondersteunende personeelsleden is
op universiteiten nog steeds zeer groot. Het
belang om dicht op het academische proces
te zitten, is voor deze groep werknemers
daarentegen vaak geringer. Juist voor hen is
flexwerken daarom een uitstekende oplossing.
Het inzetten op meer flexwerken voor
ondersteunend personeel kan bovendien een
goede oplossing zijn voor de (door dynamiek
in het studenten- en personeelsbestand)
wisselende vraag naar werkplekken. Is er veel
vraag, dan huurt een universiteit tijdelijk ruimte
bij. Dit kan, door de hoge kantorenleegstand,
zeer goedkoop. Is er weinig vraag, dan
komt het ondersteunend personeel in een
van de gebouwen van de universiteit zelf
zitten. Op die manier kan de universiteit haar
huisvestingskosten optimaliseren, zonder het
academisch personeel weg te jagen. Zoals
het een academische instelling betaamt.

Nikolai Jacobs is oud vice-voorzitter en
secretaris van de Jonge Democraten. Hij
finaliseert zijn master bestuurskunde en
is elke dag wanhopig op zoek naar een
flexplek bij zijn stageorganisatie.
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Door Bas Wallage

S

inds kort schaam ik mij diep voor
de Nederlandse politiek, en wel
na het Marokkanendebat in onze
democratische politieke arena. Marokkanen
krijgen vandaag de dag altijd de schuld tot
het tegendeel is bewezen. Je zou vandaag
de dag maar Marokkaan zijn in Nederland.
Wetenschap en enige kennis van zaken
zouden deze stigmatisering kunnen oplossen.
Mensen zonder enig bewustzijn van onze
democratie horen mijns inziens niet thuis in
de politieke arena. Met de stelling die hier
voorligt – de politiek moet zich meer op
wetenschap baseren – ben ik het dan ook
eens.
De Nederlandse politiek is er om de staat en
samenleving te dienen. Er zijn vele problemen
in de samenleving die de politiek probeert op
te lossen, maar de vraag is of iedereen deze
problemen kan oplossen. Op het moment dat er
een financieel probleem is, moet je wel enige
kennis van financiële zaken hebben om dit
probleem op te lossen. De vertegenwoordiger
in de politiek is hier immers voor gekozen en
is eindverantwoordelijk. Indien deze kennis
ontbreekt, worden er fouten gemaakt ten
nadele van de gehele maatschappij. Het
is dus van groot belang dat wetenschap en
kennis aanwezig zijn in de politieke arena. Dit
wordt bijvoorbeeld al deels aangeleverd door
wetenschappelijke adviesorganisaties als het
Centraal Planbureau of de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid. Zo blijft het
voor iedereen mogelijk om de politiek in te
gaan. Het tegenargument dat ‘de burger’ het
politieke debat moet kunnen volgen omdat
er anders onrust ontstaat kan ook worden
opgelost door de burger uitleg te geven over
de politieke afweging. Zo zou de politiek
moeten uitleggen dat Marokkanen ook mensen
zijn met mensenrechten in plaats van de
racistische discussie op straat te verplaatsen
naar de politieke arena.
14
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De huidige politiek is enkel gericht op de
korte termijn en de publieke opinie. Waar
de VVD jaren geleden nog kon nuanceren,
doet men nu uitspraken die vergelijkbaar zijn
met die van de PVV. De politiek neemt de
mening over van de publieke opinie, want
dat levert stemmen op. Om de nuance in
de politieke arena te behouden is kennis en
wetenschap noodzakelijk. Zo hebben het
College Bescherming Persoonsgegevens, de
Raad van State en de Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid een belangrijke
taak. Deze organisaties kunnen de politiek
adviseren en beïnvloeden op basis van
haalbaarheid en wenselijkheid, wat ervoor

“Indien er mensen zonder
kennis van zaken in de
politiek plaatsnemen
zullen de fouten die in de
geschiedenis zijn gemaakt
weer gemaakt worden.”
zorgt dat er ook naar de lange termijn wordt
gekeken (voor zover de adviezen worden
opgevolgd, natuurlijk).
Onze democratie is niet enkel gericht op de
tirannie van de meerderheid. Ook minderheden
worden door onze grondwet en de rechter
beschermd. De wetgever is echter de sterkste
macht. Zij maken onze wetgeving en kunnen
de rechten van minderheden beperken, zoals
momenteel bijvoorbeeld gebeurt met de rechten
van vreemdelingen.
Naar aanleiding van de geschiedenis hebben
wij discriminatie verboden. Hoe kan het

dan zo zijn dat een deel van de politieke
arena momenteel allochtonen wegzet als
criminelen? Het antwoord is simpel: deze
politici missen kennis en hebben weinig besef
van de geschiedenis. Indien er mensen zonder
kennis van zaken in de politiek plaatsnemen
zullen de fouten die in de geschiedenis zijn
gemaakt weer gemaakt worden. Mensen die
tegen wetenschap in de politiek zijn, zullen
beargumenteren dat politiek gericht is op de
toekomst en dat iedereen daarover moet
kunnen meepraten. Onze toekomst is echter
onzeker en kan bestaan uit oorlogen waarbij
minderheden worden onderdrukt. Het is van
groot belang dat de mensen die hebben
geleerd voor een bepaald onderwerp en
inzicht hebben in de voorliggende problematiek
beslissingen nemen in het algemeen belang.
Het filmpje van PVV-Kamerlid Lilian Helder
die de statistiek niet begrijpt is in eerste
instantie erg vermakelijk, maar bij nader
inzien vooral schokkend: hoe kun je met
iemand debatteren als die persoon de essentie
niet begrijpt? Hoe kun je een land goed
regeren als je de kern van een probleem
niet kunt analyseren? De politiek behoort het
land te regeren; als kennis ontbreekt, is het
land onbestuurbaar. Men moet immers het
wiel opnieuw uitvinden. Ik adviseer de PVV
dan ook om een wetenschappelijk bureau
te openen waardoor dergelijke fouten in de
toekomst kunnen worden voorkomen.
Een goedlopende democratie is niet mogelijk
zonder wetenschap. Wetenschappelijke
adviesorganen kunnen Kamerleden adviseren
over de haalbaarheid en wenselijkheid van
een voorstel. Als dit niet gebeurt, zal de
Nederlandse politiek steeds populistischer
worden en zal het gevormde beleid niet het
algemeen belang dienen.

Bas Wallage studeert rechten

Stelling: de politiek moet zich
meer op wetenschap baseren
Door Pim den Dekker

D

at wetenschap in de politiek voor
hilarische momenten kan zorgen
bewees de PVV. Op YouTube staat
een filmpje onder de titel ‘PVV miep snapt
statistiek niet’. Het PVV-Kamerlid Lilian Helder
vond dat mensen met een taakstraf en mensen
die een vrijheidsstraf hadden ondergaan
niet met elkaar vergeleken konden worden
voor de mate waarin zij recidiveerden.
Sterker nog, mensen waren überhaupt
niet met elkaar te vergelijken. Maar hoort
wetenschap wel thuis in de politiek? Met
de stelling die hier voorligt – de politiek
moet zich meer op wetenschap baseren
– kan ik het niet eens zijn.
Voor zowel de wetenschap als de politiek
is het niet raadzaam om de eerste meer
te baseren op de laatste: voor de politiek
niet omdat wetenschap dan als een wapen
wordt gebruikt. Wetenschap verwordt
dan tot substituut voor het debat, leken
– mensen die geen wetenschapper zijn
of geen specialistische kennis hebben –
worden monddood gemaakt. Zij hebben die
gespecialiseerde kennis niet en kunnen dus
ook niet meer aan het debat deelnemen. Dat
is een slechte zaak. Want waar gaat politiek
over? Over het inrichten van de samenleving
en daar heeft iedereen zijn of haar ideeën
over. Al die ideeën zijn gelijkwaardig aan
elkaar. Bovendien kunnen er gevoelens van
onvrede ontstaan wanneer mensen geen
aansluiting bij het debat vinden en is het
mogelijk dat deze gevoelens tot onrusten
kunnen leiden, iets wat we gezien hebben
in het tijdperk van Pim Fortuyn.
Ten tweede – clichématig: wetenschap is
gelijk hebben en politiek gelijk krijgen. Het
debat wordt doodgeslagen door de inbreng
van wetenschap. Wanneer een politicus een
wetenschappelijk argument gebruikt zegt hij
eigenlijk tegen zijn opponent: ‘houd maar

op, de (wetenschappelijke) waarheid staat
aan mijn kant’. Volgens mij gaat politiek
echter om het maken van maatschappelijke
keuzes, keuzes die door de meerderheid
der stemmen gedragen moeten worden.

zoals hij is. De politiek gaat over hoe de
samenleving zou moeten zijn. Dit zijn twee
verschillende categorieën en de één kan
logisch gezien niet uit de ander worden
afgeleid.

Politiek is in essentie het verdelingsvraagstuk.
Hoe verdelen we de welvaart en de kosten?
De keuzes die gemaakt worden treffen
iedereen. Dat zien we nu met de crisis

Ook voor de wetenschap zelf is haar
gebruik door de politiek niet in het eigen
voordeel. Wanneer elkaar bestrijdende
politieke inzichten elkaar te lijf gaan
met wetenschappelijke gegevens die
het eigen inzicht ondersteunen, worden
wetenschappelijke onenigheden op deze
manier niet daar beslecht waar het zou
moeten, namelijk in het wetenschappelijke
domein (met de nodige wetenschappelijke
nuance), maar in het parlement. Met andere
woorden: politici gaan een wetenschappelijk
debat politiek oplossen. Daarmee wordt
wetenschappers ook de mond gesnoerd.

“Wetenschap gaat logisch
gezien over het ‘zijn’,
de wereld zoals hij is.
De politiek gaat over
hoe de samenleving zou
moeten zijn. Dit zijn twee
verschillende categorieën
en de één kan logisch
gezien niet uit de ander
worden afgeleid.”
heel duidelijk. Daarom moet iedereen zich
ook kunnen mengen in het debat, zonder
gehinderd te worden door een gebrek aan
specialistische kennis. Bovendien worden
die keuzes gemaakt vanuit een mens- en
wereldbeeld, zo u wilt ‘ideologie’. De
keuze of de sterkste schouders de zwaarste
lasten moeten dragen is een morele, door
ideologie ingegeven keuze. Wetenschap is
geen ethiek, geen moraal. Wetenschap gaat
logisch gezien over het ‘zijn’, de wereld

De politiek moet wensen voor de toekomst
formuleren. Hoe de toekomst eruit moet komen
te zien. Deze wensen moeten politici niet
formuleren op basis van de haalbaarheid
of wetenschappelijke gegevens, maar op
basis van wat zij zien als het goede leven.
En over die wensen – die de basis vormen
voor de keuzes die worden gemaakt – en
over wat het goede leven is, kan en moet
iedereen kunnen mee praten. Dat heet
democratie.

Pim den Dekker is voorzitter van het
Filosofieplatform en studeert filosofie
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Een staat van geluk
Westerse staten zijn al veel te lang gefixeerd op economische vooruitgang. Nu is het tijd om te leren van
een klein Boeddhistisch koninkrijk: Nederland moet zich minder zorgen maken over de groei van het Bruto
Nationaal Product (BNP). In plaats daarvan zou de regering, net als Bhutan, een groter Bruto Nationaal Geluk
moeten nastreven.
Door Jasper Bergink

W

at zijn de taken van de staat?
Als sociaal-liberale partij zien
de Jonge Democraten natuurlijk
maar een beperkte ruimte voor de staat om
zich met individuele burgers te bemoeien.
Laat staan dat de overheid moet gaan
bepalen of, en hoe, zijn burgers gelukkig
zijn. Toch ben ik van mening dat de staat
meer kan doen om het geluk en welzijn van
zijn onderdanen te vergroten. Maar voordat
ik uitleg waarom, wil ik eerst
bespreken wat de psychologie ons leert
over wat mensen gelukkig maakt.
Er is een hoop onderzoek gedaan over de
relatie tussen geld en geluk en elke keer is
de conclusie hetzelfde: tot op zekere hoogte
helpt een hoger inkomen je om gelukkiger te
worden. Maar zodra een bepaald niveau
gehaald is, rond zo’n 60.000 dollar volgens
onderzoek in de VS, is het marginale nut
bijna verdwenen: één euro meer maakt je
dan nauwelijks gelukkiger. Waarom is geld
dan zo’n belangrijke benchmark in onze
samenleving?
Professor Dan Gilbert, de auteur van Stuiten op
Geluk, meent dat de sleutel tot het begrijpen
van geluk ligt in het menselijke brein. In
tegenstelling tot dieren kunnen mensen
de toekomst visualiseren. We kunnen ons
inbeelden hoe gelukkig we zijn met een
nieuwe auto, een mooiere vriendin of een
hoger inkomen. We maken constant dit
soort voorspellingen en juist doordat deze
voorspellingen gekleurd zijn - ongetwijfeld
denk je bij een nieuwe auto aan de mooie
tripjes die je kunt maken, terwijl verkeersboetes
en reparaties even realistische uitkomsten
zijn – missen we vaak de momenten dat
we gelukkig zijn met de dingen die we
wél hebben.
Dat is ook de reden dat alle zelfhulpboeken
over geluk dezelfde les hebben: geniet bewust
van wat je hebt. Schrijf de momenten dat
je gelukkig bent op. En inderdaad, je zult
gelukkiger zijn als je de mooie kanten van je
huidige baan waardeert en je minder zorgen
maakt over die droombaan met dito salaris.
16
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Goed, en wat heeft dit nu met onze overheid
te maken? Wel, op het niveau van de
maatschappij als geheel geldt een zelfde
mechanisme! Het belangrijkste doel voor
overheden in het westen is de economie
draaiende houden. Het genereren van
economische groei, zeker in de huidige crisis,
is het belangrijkste doel. Dat is ook waarom
Bruto Nationaal Product onze belangrijkste
economische indicator is. Maar dit leidt niet
altijd tot een groter welzijn van burgers.
BNP is gefixeerd op economische output
en houdt geen rekening met de kosten van
economische groei. Zoals Robert Kennedy
in een beroemde speech over BNP zei: hoe
kan het nu dat luchtvervuiling, advertenties
voor sigaretten en nucleaire wapens als
productief gelden, terwijl de index niet het
belang meet van de gezondheid van onze
kinderen of de kracht van onze huwelijken?
BNP is zeker belangrijk, maar het concept is
te dominant geworden in de discussie over
wat een staat moet nastreven. Er zijn een
hoop alternatieve indices om de prestaties
van staten te meten, van de Happy Planet
Index tot de Human Development Index.
Maar één van de mooiste concepten is
toch wel Bruto Nationaal Geluk (BNG) in
Bhutan, een klein Boeddhistisch koninkrijk
in de Himalaya tussen China en India.
Geluk kan hier gerust in de betekenis van

welzijn begrepen worden. BNG is een
index die bestaat uit 33 indicatoren in de
negen domeinen die een compleet beeld
geven van het welzijn van de Bhutanese
bevolking. Naast economische indicatoren
besteedt het ook aandacht aan geestelijk
welzijn, gezondheid en onderwijs. De index
meet ook participatie in Bhutanese tradities,
zoals boogschieten en religieuze festivals,
en zelfs aan het aantal uren dat mensen
slapen en werken!
Gelukkig beginnen westerse staten
langzamerhand meer interesse te tonen in
deze concepten en in te zien dat ze het BNP
kunnen aanvullen. Regeringscommissies in
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben
al onderzocht hoe het BNG de vertaalslag
kan maken naar de realiteit van het Westen.
Het is tijd om te meten wat er echt toe
doet in het leven van mensen en het is tijd
dat ook de Nederlandse overheid deze
les leert. Alleen door te meten wat waarde
heeft, kunnen we ons land in een staat van
geluk brengen.

Jasper Bergink werkt als consultant
in Brussel en is lid van D66 Brussel.
Dit artikel is een bewerking van zijn
talk ‘For a State of Happiness’ tijdens
TEDxLuxembourgCity (www.youtube.com/
watch?v=s60vK11E1KM).

Geld lenen kost talent
een ‘sociaal’ leenstelsel is een mythe
Na het afscheid van de langstudeerboete en een nieuwe bezuinigingsronde zijn we bij het volgende
bezuinigingsvoorstel aangekomen, het sociaal leenstelsel. Hoe kan een dergelijk leenstelsel ‘sociaal’ worden
genoemd als na onderzoek van de HBO-raad blijkt dat duizenden studenten niet meer kunnen studeren?
Door Stas Verberkt, Jeroen Slobbe en
Bas Wallage

S

tudenten met ouders die hun studie
financieren kunnen ongeacht de
financiering van het onderwijs hun
studie voortzetten. De groep studenten die
hinder gaat ondervinden van het sociaal
leenstelsel zijn de studenten die de studie
zelf financieren. Deze groep studenten moet
tienduizenden euro’s schuld maken voordat
zij een studie kunnen afronden. Deze groep
studenten zal, zo blijkt uit onderzoek van
de HBO-raad, er vaak voor kiezen om niet
te gaan studeren wanneer een leenstelsel
wordt ingevoerd. Een sociaal leenstelsel
gaat dus ten koste van talent.
Financieel verwend of intellectueel talent?
Het onderwijsfinancieringssysteem staat
onder druk door de financiële crisis. Dat
er ook bezuinigd moet worden op het
dure onderwijs is duidelijk. Wij vinden dat
studenten met veel capaciteiten voorrang
moeten krijgen op studenten met rijkere
ouders. Uiteraard zijn er ook ‘rijke’ ouders
die niet meebetalen aan de studie van hun
kinderen. De overheid financiert toch? Indien
de overheid niet meer financiert zullen deze
ouders ook bereid zijn mee te betalen. Een
hoger onderwijssysteem dat voorrang aan
de excellente student geeft is te realiseren
door strengere selectie aan de poort.
Hierdoor vallen er ook studenten af voor
aanvang van de studie, wat de kosten op
het hoger onderwijs zal verminderen. In dit
scenario vallen echter de studenten af die
Jos van Zetten

het niveau van de studie niet aankunnen,
in plaats van de studenten die de studie
niet kunnen betalen.
Het volgende nivelleringsfeest van Nederland
De nivellerende werking van het sociaal
leenstelsel is onwenselijk. De oud-student na
de studie naar draagkracht de schuld terug
te laten afbetalen werkt extra nivellerend.
Nivellering zou enkel via de inkomstenbelasting
moet geschieden.

een taak is van de staat en dat zij – eerlijk
is eerlijk – daarvoor belasting mag heffen.
Uiteindelijk profiteert iedereen van de
collectieve investering in het hoger
onderwijs. De staat omdat innovatie en
kennis gestimuleerd worden, de zoon van
de bakker omdat hij ook een eerlijke kans
op een studie heeft gekregen en de dochter
van de slager die niet is gaan studeren
omdat ze ook kan profiteren van de sterke
economie.

Bij een sociaal leenstelsel dient de rente
die over de lening moet worden betaald
marktconform te zijn, dan wel iets onder
deze norm. Indien dit niet zo is gaan mensen
lenen ter investering. Dit is niet de bedoeling.
Een studieschuld kan makkelijk oplopen tot
tienduizenden euro’s. Hier dient ook rente
over te worden betaald. Het bedrag kan,
afhankelijk van de hoogte van het inkomen, na
afronding van de studie in termijnen worden
terug betaald. Wat te doen indien iemand
geen baan kan vinden of erg weinig gaat
verdienen? Ex-studenten in een dergelijke
positie kunnen geen hypotheek krijgen of
auto kopen. Het wetsvoorstel zegt dat het
in dat geval mogelijk is te saneren. Kortom:
de maatschappij betaalt dan ook!

Draag jij wel bij aan de maatschappij?
Volgens de voorstanders van een sociaal
leenstelsel is het oneerlijk dat de bakker
betaalt voor de studie van de zoon van de
advocaat. Studenten die kiezen voor een
opleiding zonder perspectief op een hoog
salaris, bijvoorbeeld de wetenschap, kiezen
daar zelf voor. Immers, wat schieten wij
ermee op om voor veel geld mensen op te
leiden zonder dat dit enig maatschappelijk
nut heeft? Filosofen zijn we liever kwijt
dan rijk en taalkundigen leveren ook geen
bijdrage die de investering waard is. De
zelf ontplooiende functie van de wetenschap
verdient al helemaal geen publiek geld: wij
zijn hier uiteindelijk om met ons allen de
economie te dienen. Lang leve de vrije markt!

Lessen van de financiële crisis
Als we één ding hebben geleerd van de crisis
is het dat het onverstandig is om mensen met
enorme schulden op te zadelen. De staat
schuift nu de schuldenberg door naar de
toekomst: de jongere generatie. Wij zijn
van mening dat het creëren van kansen

De mythe van een sociaal leenstelsel
Resumerend kunnen we dus stellen dat het
sociaal leenstelsel lang niet zo sociaal is.
Studenten met weinig financiële middelen
wordt het onmogelijk gemaakt te gaan
studeren. Wij kiezen ervoor om studenten
die excelleren toegang te geven tot het
onderwijsstelsel in plaats van studenten met
rijke ouders. Liever een arts met veel kennis
dan een arts met rijke ouders. Om te eindigen
met Plato: “Men zal pas echt gelukkig zijn,
indien men doet waar hij goed in is.”

Bas Wallage is student rechtsgeleerdheid
aan de Universiteit van Leiden.
Stas Verberkt Msc is consultant information
security.
Jeroen Slobbbe is student Information
Securty Technology aan de TU Eindhoven.
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Straatwetenschap
weer terug naar het

veld

De beleidsplannen die problematiek omtrent straatjongeren moeten oplossen pretenderen zich te baseren op
wetenschappelijk onderzoek. Maar kunnen de jongeren van de straat zich herkennen in het beeld dat wetenschap
over hen schetst? Ik sprak met verschillende jongeren uit G4-steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en
Utrecht) over deze vraag. Zij bleken een duidelijke mening te hebben over wetenschappelijk onderzoek waar
politici zich op baseren: politici zijn heel selectief in het kiezen van onderzoeken. De onderzoeken die ze
gebruiken geven een vertekend beeld van de straat. De jongeren zelf zijn bijvoorbeeld nooit betrokken bij een
onderzoek door middel van interviews. Volgens deze jongeren vergroot dit de kloof tussen de straat en politiek en
wetenschap. Het wordt hoog tijd dat jongeren bij onderzoeken betrokken worden en dat onderzoeksresultaten
weer objectief zijn en niet langer dienen om politici hun gelijk te laten halen.
Door Ben Ahmed Yerrou

E

en jongere in de G4-steden brengt
gemiddeld 6 à 7 uur per dag door op
straat. Het verbaast niet dat de straat
veel invloed heeft op de levens van deze
jongeren. Eenmaal geïntroduceerd in het
straatleven nemen jongeren snel elkaars wijze
van denken over. Om diverse problematiek
te begrijpen en aan te pakken, is er veel
onderzoek gedaan naar de manier waarop
jongeren binnen een straatcultuur elkaars
denkwijze overnemen. De uitkomsten van de
onderzoeken worden door de jongeren zelf
van tafel geveegd. Een veelvoorkomende
18
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reactie is: “Mij hebben ze niet gesproken.”
Daarmee is voor hen de kous af.
Wat het onderzoek naar de invloed van
de straat op straatjongeren extra lastig
maakt, is dat ze niet namens zichzelf
spreken, maar namens een hele groep.
Aan de andere kant zeggen deze jongeren;
“Niet iedereen is hetzelfde, mattie.” Die
uitspraak zou betekenen dat jongeren
meningsverschillen erkennen en dat iedereen
binnen de straatcultuur zijn eigen mening kan
hebben. Het lijkt dus alsof de jongeren zelf
een onderscheid maken tussen de interne
en de externe straatcultuur, waarbij ze in

de laatste met één mond spreken. Hierdoor
is het een hele klus voor onderzoekers om
onderzoek te doen naar de problematiek
van straatjongeren. “De straat voedt ons op,
maar wij gaan over onze eigen woorden
en welke ons omschrijven!” roept Zaka
terwijl hij een joint draait. Farik zegt: “De
onderzoekers zijn selectief en leggen de
verkeerde verbanden! De aanleiding staat
vooraf al vast. Zo kadert de onderzoeker
zijn gedachtegang in richting de conclusie,
vandaar dat er niet met ons gepraat wordt.”
Deze jongeman bleek een vwo-diploma en
een lang strafblad te hebben. Zijn kijk op
de wetenschap namens de straat:

“Op dit moment zijn er veel zaken die
met name jongeren in de G4 aangaan.
Armoede, onderwijs, werkloosheid, huiselijk/
seksueel geweld en ondernemerschap
worden onderworpen aan wetenschappelijke
onderzoeken. De conclusies en aanbevelingen
hiervan zijn de basis voor beleidsplannen van
de overheid en andere publieke instanties.
Hierbij moet gedacht worden aan de medische
wereld, politieke partijen die wetsvoorstellen
indienen en instanties die staan voor het
handhaven van de mensenrechten. Wat
blijkt is dat gedegen onderzoek voor veel
partijen van essentieel belang is om zichzelf
te kunnen handhaven. De keerzijde hiervan is
dat zij inspelen op maatschappelijke kwesties
die in de onderzoeken naar voren komen.
Als dit onderzoek gebaseerd is op foutieve
informatie, zal het voor een organisatie
onmogelijk zijn effectief gebruik te maken
van deze data. Juist dit is steeds vaker het
geval als het gaat om onderzoeken naar
straatjongeren.”
Wat voorbeelden
“De huidige stand van zaken met betrekking
tot de werkloosheid in Amsterdam is
ronduit bedroevend. Sinds 2008 is het
werkloosheidspercentage in Amsterdam hoger
dan het landelijk gemiddelde. Momenteel
is het percentage 9,4, wat neerkomt op
39.400 Amsterdammers. De grootste klappen
worden opgevangen door de mannen van
niet-westerse allochtone afkomst. Op dit
moment zijn er veel recent afgestudeerden
die geen werk kunnen vinden. Op straat
spreekt men over het creëren van eigen kansen
en je niet laten vormen door anderen. Het
volgen van een studie heeft geen zin, kijk
naar Mo, Karim, Lorenzo en Stef. Allemaal
een diploma op zak, maar zij kunnen niet
hun eigen portemonnees opentrekken in de
snackbar. Dat veel ondernemingen kiezen
voor iemand met enkele jaren ervaring vatten
zij op als ‘wij moeten jullie niet’. Hierdoor
wordt het voor de allochtone starters op
de arbeidsmarkt een zware taak om een
baan te vinden en wordt het beeld van
straatjongeren versterkt en bevestigd.”
“Wat betreft armoede in de G4 is het
bekend dat bij allochtone gezinnen met
enige regelmaat meer mensen op één adres
wonen dan bekend is bij de gemeente.
Deze foutieve informatie is leidend, hetgeen
leidt tot een scheef beeld van de realiteit.
Gevolg is dat er meer armoede heerst in
de G4 dan het beleidsplan aangeeft, wat
botst met de realiteit van de bewoners.”
“Met betrekking tot het onderwijs is de
aanname vaak dat het met name allochtonen

zijn die niet aan de onderwijsnorm voldoen.
Enerzijds is dit zeker zo, maar aan de andere
kant staan zij onder een vergrootglas wat
de nodige druk met zich meebrengt. Dat
maakt het voor hen heel moeilijk om zich
daadwerkelijk te ontplooien, laat staan te
onderscheiden. Het grote verschil tussen
allochtone en autochtone gezinnen is de
verhouding in de nadruk op familie versus
educatie. Allochtone jongeren klagen
niet als onderwijs en educatie onder de
maat is, waardoor veel scholen hun gang
kunnen gaan. Kijk naar het schoolvoorbeeld
Amarantis: genoeg misstappen begaan,
maar er toch heel makkelijk mee weg komen.
Konden de straatjongeren hen dat maar
nazeggen.”
Na dit uitgebreide betoog van Farik komt Mo
uit onverwachte hoek met een andere visie op
waarom wetenschap een vertekend beeld geeft
van de straat. Wetenschappelijke onderzoeken
zijn sterk verouderd, waardoor hun relevantie
afgezwakt is. Dit probleem ontstaat ook
door het feit dat veel wetenschappers van
middelbare leeftijd zijn en zich niet altijd
kunnen inleven in de belevingswereld van

met twee maten is dan een voor de hand
liggend gevolg.
Communities als redmiddel
Het verschilt per onderzoeksvraag hoe
wetenschappelijke onderzoekers volgens
de
straatjongeren
zouden
moeten
functioneren. Maar de actoren– in dit geval
de straatjongeren - moeten een grote rol
spelen in de methodieken en het proces
van het onderzoek. De hypothesen van veel
onderzoeksrapporten zijn voorspelbaar,
waardoor de medewerking aan dergelijke
onderzoeken door de doelgroep zelf
vergeten wordt. De communities spelen nu
een belangrijke rol in multiculturele kringen,
vooral in de Turkse gemeenschap. Deze
communities ondersteunen elkaar op het
gebied van bijvoorbeeld zorg en welzijn.
De zelforganisaties (migrantenorganisaties)
doen mee met de onderzoekers, zolang ze
er baat bij hebben. Juist de communities
kunnen meepraten zonder tegenprestatie.
Hierdoor kunnen zij direct bijdragen aan het
verbeteren van het proces van onderzoek, door
kritisch aan de zijlijn te volgen. Maar of de
communities hét redmiddel zijn? Ik denk van

“Onderzoeken zijn een uit de hand gelopen middel
geworden om politici hun gelijk te laten halen in de
Haagse politiek.”
de jongeren. Het zou een oplossing zijn
om meer jonge onderzoekers deel te laten
nemen aan onderzoeken, opdat de relevantie
en achtergronden beter aansluiten bij de
werkelijkheid oftewel ‘de straat’.
Wat de onderzoekers volgens de jongeren dus
achterwege laten, heb ik in mijn gesprekken
wel gedaan; gepraat met en geluisterd
naar de straatjongeren zelf. Met dit in mijn
achterhoofd, trek ik de volgende conclusie.
Onderzoeken zijn een uit de hand gelopen
middel geworden om politici hun gelijk te laten
halen in de Haagse politiek. Het agenderen
van onderzoeksresultaten gebeurt vaak
doordat politici eerst standpunten innemen
en daarna zoeken naar bruikbare informatie
en wetenschappelijke uitkomsten die in lijn zijn
met hun eigen standpunten. Deze selectiviteit
zorgt ervoor dat er onderzoeksrapporten
uitgevoerd zijn maar niet geïmplementeerd
worden, omdat deze niet stroken met de visie
van regeringspartijen. Het misbruiken van
wetenschappelijk onderzoek en het meten

niet, maar het brengt de wetenschap en zijn
processen iets dichter bij de werkelijkheid.
De geloofwaardigheid van de wetenschap
en de schandalen rondom frauderende
onderzoekers dragen bij aan het negatieve
beeld dat jongeren van de wetenschap en
de politiek hebben. Het laat zijn sporen na
in het collectieve geheugen van de straat.
Het wordt tijd om de straatwetenschap
terug te brengen naar het veld. Immers,
kennismaken met de visie van straat kan
alleen echt op straat.

Ben Ahmed Yerrou is voorzitter van Stedelijke
jongerenorganisatie Asri in Amsterdam,
houdt zich bezig met community organizing
en jongerenonderzoek.
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Door PG Kroeger

“W

at wij brengen is niet hoger
onderwijs, maar dieper
onderwijs.” Dat zei ooit een
legendarisch politiek leider bij de oprichting
van zijn eigen universiteit. Hij was journalist,
minister, premier, fractieleider, wereldreiziger,
essayist en predikant. Abraham Kuyper was
veel, maar geen D66’er. Kuyper richtte
overigens niet alleen zijn eigen universiteit
op, de Vrije Universiteit in Amsterdam,
maar ook zijn eigen politieke partij, de
Anti-Revolutionaire Partij, en hij had ook
nog een eigen krant, waarin hij ondanks zijn
vele andere besognes de hoofdredactionele
commentaren zelf schreef.
Als wij vanuit ons heden kijken naar de mensen
in de tijd van zo’n Kuyper, of bijvoorbeeld naar
een man als Thomas Jefferson, dan zuchten
wij 21ste eeuwers stiekem “waar haalden
die mannetjesputters de energie vandaan….”
Jefferson was bijvoorbeeld niet alleen politicus
en diplomaat, maar ook architect, botanist,
herenboer, bioloog, uitvinder, klimatoloog
en zo vergeet ik er vast nog een paar. En
wist u dat de grote dichter Goethe - een
tijdgenoot van Jefferson - tevens minister en
diplomaat was in Weimar, natuurkundige,
theaterregisseur en bèta-theoreticus?
Wat wij van zulke mensen uit een andere tijd
kunnen leren, is het belang van ongeremde
interesse, van ongeremde durf om dingen op
te pakken, te leren en je niet op te sluiten in
smalle hoekjes of enge disciplinaire stegen.
Natuurlijk leefden zij in een tijd dat het idealiter
nog mogelijk was een uomo universale te
willen zijn en dat gaf hen gedrevenheid
én lef tot permanente grensoverschrijding.
Maar dat de wereld en de wetenschap in
een kennissamenleving zoveel complexer
en ondoorzichtiger geworden zijn, hoeft
nog geen reden te zijn die motivatie en die
moed maar te laten schieten.
20
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Integendeel,
de
wetenschap
en
kennissamenleving ondergaan juist nu weer
een reeks revoluties dankzij een nieuw besef
van en accent op interdisciplinariteit. De
doorbraken die mogelijk worden onder de
vlag van de toepassing en analyse van ‘big
data’ zijn maar een voorbeeld. Ook de impact
en toepassingsomwentelingen ten gevolge
van de extreme miniaturisering van materialen
en ‘tools’ beseffen wij nog nauwelijks. Een
voorbeeldje: doordat meetinstrumenten van
nano-omvang met nauwelijks enig gewicht
mogelijk worden, kunnen we tegen veel
lagere kosten zeer complexe apparaten de
ruimte in sturen. Maar ook heel veel minder

“De Inholland Sonde naar
de Maan is nog maar een
kwestie van een gering
aantal jaren!”

ingewikkelde tegelijk. Binnen enkele jaren
zal ongeveer elke hogeschool of universiteit
zijn eigen satelliet kunnen laten lanceren. De
Inholland Sonde naar de Maan is nog maar
een kwestie van een gering aantal jaren!
De nieuwe interdisciplinariteit dankzij
eScience-ontwikkelingen en ‘big data’ zal
wat wij nu hoger onderwijs achten op de
schop nemen. Universiteit en hogeschool
zullen hun studenten veel meer integratief en
grensoverschrijdend moeten gaan vormen.
Alfa, bèta en gamma zullen opgaan in iets
als ‘omega’. Wie een betere term weet,
mag zich melden.
Abraham Kuyper zag het goed, dat zal
niet een ieder binnen onderwijspartij D66

direct met welgevallen omhelzen. Toch is het
zo. Hoger onderwijs moet dieper onderwijs
worden. Het vermoeden is dan gewettigd,
dat zorgen van nu als ‘de studenten worden
te weinig uitgedaagd’ snel zullen verdwijnen.
Het is de achterhaalde geworden inperking
door scheidslijnen in de kennisverwerving, ook
die tussen hbo en wo, die de studenten van nu
niet zonder reden is gaan vervelen. Successen
als de opkomst van university colleges, Eerst
de Klas en de Sirius-programma’s laten zien
dat wat dit helpt doorbreken of tenminste
relativeren al snel aanleiding is tot bloei en
motivatie. Leren we daar van?
Dieper onderwijs dus. Vervanging van de
Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk
Onderzoek door de Wet Dieper Onderwijs
en het hbo door het dbo, het zou toch aardig
zijn.
Abraham Kuyper kreeg trouwens bij de
opening van zijn VU nog flink op zijn falie
in de media. Hij had namelijk bij de receptie
jenever laten rondgaan op uitnodigende
dienbladen, hetgeen bij zijn achterban
van antirevolutionairen eigenlijk niet kon
verrassen. Toch schreven allerlei lieden dat
deze ruimhartigheid een ernstige vorm van
zedenbederf van de studerende jeugd was.
Kuyper vond van niet. Hij zei tegen zijn critici:
“Een kloek ras van Calvinisten voedt men
niet op bij de chocoladeketel.” Het moge
duidelijk zijn: ‘Abraham de Geweldige’
was er een om in te lijsten en de échte
onderwijspartij was de ARP.

PG Kroeger is hoofdredacteur van
ScienceGuide

De Jonge Democraten schrijven in hun
politiek programma dat ze ruim baan
willen bieden aan excellentie binnen het
hoger onderwijs. U bent het hier niet mee
eens en wilt een pleidooi houden voor
middelmatigheid. Waarom?
“In mijn beleving staat de wens om te
focussen op excellentie haaks op de lessen
die we geleerd zouden moeten hebben van
de financiële crisis. We identificeren een
grenzeloze hebzucht naar meer geld, spullen en
macht als één van de oorzaken voor de crisis.
Het geloof in een eeuwigdurend groeimodel
is tegelijk met de beurskoersen gesneuveld.
Desalniettemin handhaaft de Nederlandse
overheid, en de JD in haar kielzog, de
ambitie om tot de top-5 kenniseconomieën
te behoren. Excellent hoger onderwijs wordt
vaak gezien als de sleutel tot het behalen van
deze doelstelling. Je kunt je afvragen wat je
opschiet met zo’n doelstelling. Afgezien van de
onmeetbaarheid van dergelijke begrippen: Is
het werkelijk zo erg als je zesde of dertiende
staat? Het is een platte opvatting om succes
van een natie af te lezen aan hoeveel geld
er met kennis wordt verdiend in vergelijking
met andere landen. Dergelijke lijstjespolitiek
vertroebelt het zicht op dat wat er werkelijk
toe dat. Welzijn en geluk. In zekere zin is
mijn pleidooi voor middelmatigheid, eerder
een pleidooi voor matigheid.”
Als we te veel ruimte geven aan
middelmatigheid, lopen we dan niet het
risico dat er veel talent verloren gaat omdat
we er niet genoeg oog voor hebben?
“Dan redeneer je vanuit een kleine groep
mensen. Excellente talenten zijn geen
probleem, ze zijn zelfs zeer welkom. Toch
kun je je afvragen of er niet te veel aandacht
gaat naar een kleine groep. Excelleren doe
je bij de gratie van de middelmaat. Knappe
koppen kunnen alleen uitstijgen boven een
groep die gemiddeld presteert. Deze groep
is omvangrijk en wordt steeds omvangrijker.
Steeds meer jongeren kunnen naar het hoger

beroepsonderwijs. In 2000 gingen 160.000
mensen naar de universiteit, terwijl dit anno
2011 gestegen was naar 245.000. Sinds
de jaren tachtig zijn de uitgaven per student
echter meer dan gehalveerd. Niet iedereen
kan, wil en hoeft een toptalent te zijn, maar
we zijn wel gebaat bij een algemeen hoog
opleidingsniveau. Talent vindt vaak zijn eigen
weg wel en er moet ook zeker plek voor
excellentie zijn, maar het mag nooit het
hoofddoel worden. Een samenleving die
over de breedte sterk is kan een eventueel
vertrek van enkele toptalenten opvangen.”

maar afgenomen in de afgelopen decennia.
De kans dat onderwijsinvesteringen in deze
economische tijden omhoog gaan is nihil.
Kiezen is dus noodzakelijk. Toch geloof
ik dat middelmatigheid ten onrechte een
negatieve bijklank heeft. We denken bij
middelmatigheid vaak aan broddelwerk. We
denken aan matigheid en vergeten ‘middel’.
Gemiddeld is zo slecht nog niet. Middelmatige
schrijvers worden door sommigen met plezier
gelezen en middelmatige voetballers worden
geen kampioen, maar vermaken wel de
toeschouwers van NEC of RKC.”

Halen mensen niet het beste in zichzelf
naar boven als de lat voor hen hoog wordt
gelegd?
“Ieder talent wil uitgedaagd worden om zo
zijn talent te tonen en verder te ontwikkelen.
Excellente talenten zijn doorgaans extreem
gemotiveerd en bepalen zelf waar de lat ligt.
We moeten dit talent niet in de weg zitten, maar
hoeven ze ook niet naar de top te pamperen.
Binnen ons reguliere onderwijssysteem is er
al een hoop ruimte om je te onderscheiden.
Honours programma’s, research masters en
opleidingen met selectie aan de poort. Wat
mij betreft is dat genoeg zolang het bedrag
dat per student wordt uitgegeven daalt. De
lat voor gewone studenten ligt vaak wel
te laag. Tentamennormen worden omlaag
gebracht, docenten krijgen de opdracht om
een bepaald percentage studenten te laten
slagen en in de afgelopen jaren zijn aan
sommige onderwijsinstellingen diploma’s te
makkelijk verstrekt. Zolang dit aan de orde
is moeten we ons focussen op het verbeteren
van het algemene onderwijs.”

Als we meer ruimte bieden aan
middelmatigheid lopen we dan niet het
risico om de uniciteit uit het oog te verliezen?
“Ik ben niet bevreesd dat we een eenheidsworst
creëren wanneer we afdoende investeren
in het reguliere onderwijs. Door – wanneer
mogelijk –meer te investeren in regulier
onderwijs kan er meer aandacht komen
voor individuele studenten. Oninspirerende
massacolleges kunnen dan plaats maken voor
meer individuele begeleiding en kleinere
groepen. Dit zal ten goede komen aan het
algehele opleidingsniveau, maar studenten
ook in staat stellen om hun eigen talenten te
ontdekken en verder te ontplooien. Binnen
kleinschaliger onderwijs is er meer ruimte voor
differentiatie. Dit is ook in het belang van de
toptalenten. Extra uitdagingingsmogelijkheden
zoals de honoursprogramma’s moeten
natuurlijk wel blijven bestaan. Daarnaast
heeft toptalent, net zoals nu, altijd de kans om
naar hoogaangeschreven kennisbolwerken
te gaan in het buitenland. Dat is geen ramp.
Nederland zal nooit in staat zijn om te
concurreren met IVY-league-universiteiten.
Hiervoor is Nederland te klein en ontbreken
de financiën. Harvard aan de Amstel of Yale
aan de Maas is klinkklare onzin. Goede
onderwijsinstellingen die mensen in staat
stellen een degelijke baan te vinden en
een hypotheek in Almere of Waddinxveen
te voldoen is mooi zat.”

U presenteert het pleidooi voor
middelmatigheid als een noodgedwongen
keuze tussen investeren in excellentie of
investeren in het reguliere onderwijs. Is er
geen mogelijkheid om in beide te investeren?
“Zoals eerder gezegd zijn investeringen in
hoger onderwijs, per student gemeten, alleen
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Catalonië,
een nieuwe

Europese staat?

11 september, een dag die wij allemaal nog kakelvers in het geheugen hebben liggen. Een dag van ongekende
terreur, van een aangeslagen natie. De dag dat Barcelona, de belangrijkste stad van Catalonië, in 1714 viel voor
de macht van Filips V van Bourbon, de latere koning van Spanje. Dit lijkt een misplaatste terrorismemop, maar in
Catalonië leeft de symboliek van deze Diada de l’Onze de Setembre voort in alle ernst en gepassioneerdheid.
Een symboliek die afgelopen jaar een sterke politieke wending heeft gekregen.
Door Koen de Roo

J

aarlijks stromen op 11 september de straten
van de Catalaanse hoofdstad over van het
gevoel van nationale identiteit en trots, van
mensen die zich eerst en vooral Catalaan
voelen en dat met hart en ziel verkondigen.
Ondanks een begin als een dag van treurnis
heeft men de Diada weten om te toveren tot
symbool van wellicht niet ‘nationale’, doch
minstens culturele eenheid. Maar waarom
juist deze dag? Catalonië kent immers een
rijke geschiedenis van verovering en wisseling
van machthebbers, zoals menig autonome
gemeenschap op het Iberisch Schiereiland.
Deze dag tekent het begin van niet slechts
een effectieve politieke onderwerping, maar
nog meer van een lange periode van culturele
verdrukking.
Filips V had de voorkeur voor een sterk
gecentraliseerd regime. Dat liet zich moeilijk
verhouden tot regionale culturele futiliteiten. De
Catalaanse regionale overheid, de Generalitat
de Catalunya werd uit het veld geruimd en
voor Catalonië werd het Castiliaans (het
‘Spaans’) als enige officiële taal ingevoerd.
Deze strategie van heersen middels taal- en
cultuuroplegging raakte na Filips V gestaag
uit de mode, maar werd eind 19e eeuw
weer opgepoetst door Primo de Rivera
wiens dictatoriale bewind, met een korte
democratische tussenpoos van de Tweede
Spaanse Republiek, in de jaren veertig werd
voortgezet door el Generalísimo, Francisco
Franco. Franco had de macht tot zijn dood
in 1975, waarna het Catalaans zijn oude
status terugkreeg met het herstel van de
Spaanse democratie in 1978.
Sindsdien hebben het Catalaans nationalisme
en separatisme een zeer sterke stem in het
Catalaanse politiek bestel gekregen. Sinds het
herstel van het Catalaanse parlement in 1980
voert de nationalistische fusiepartij Convergència
i Unió (CiU) de verkiezingsresultatenlijstjes aan,
22

NUMMER 1, LENTE 2013

gevolgd door de Catalaanse pendanten van
de landelijke Socialistische Partij (PSOE) en
de landelijke Volkspartij (PP), die in de rest
van Spanje de dienst uitmaken. Dit heeft
geleid tot sterk pro-Catalaans politiek. Als
gevolg daarvan worden Catalaans gesproken
televisieprogramma’s gesubsidieerd en kunnen
scholieren op openbare middelbare scholen
wekelijks meer uren besteden aan de studie
van het Catalaans dan aan die van het Engels
of het Castiliaans.

in toenemende mate bestaat uit mensen die
zijn opgegroeid in een publieke omgeving
waarin de Spaanse identiteit naar de
achtergrond is verdwenen, wat de emotionele
verbondenheid met Spanje enigszins heeft
doen verwateren. Daarnaast speelt de
economische malaise een belangrijke rol.
Catalonië, een regio die in vergelijking
met de overige autonome regio’s vroeg
de industrialisatie heeft doorgemaakt en
daardoor historisch gezien nog steeds het

“De route na 2014 is dus ongewis, maar helder is dat
één van de grote uitdagingen van de huidige tijd, ‘de
boel bij elkaar houden’ zonder ondergraving van de
democratie, een moeilijk oplosbaar probleem vormt voor
de Spaanse en Catalaanse politiek.”

Dat beleid heeft invloed gehad op het
electoraat. Want waar tot juist voorbij
de eeuwwisseling naast de gematigde
nationalistische CiU, de overwegend
‘Spaanse’ partijen PSC en in mindere mate
PPC op de kiezersgunst konden rekenen,
zijn sinds de verkiezingen van 2010 de
meer radicale nationalisten in opmars, onder
wie de huidige linkse coalitiepartner van
CiU, Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC). Deze verschuiving van gematigd
nationalisme, dat zich uit in beleid dat gericht
is op meer autonomie binnen het Spaanse
staatsbestel, naar separatisme, dat gericht
is op afscheiding van Spanje wordt gevoed
door drie politieke krachten.
Allereerst leidt het gevoerde pro-Catalaanse
beleid ertoe dat de vijver kiesgerechtigden

economisch zwaartepunt in Spanje vormt,
kampt met een noord-versus-zuid mentaliteit
die wij ook kennen in het noorden van
Europa ten aanzien van de zuidelijke
Europese landen. Niet zelden wordt in de
media gesteld dat Catalonië ‘het Duitsland
van Spanje’ is, doelend op het feit dat
Catalonië binnen Spanje de status van
‘nettobetaler’ heeft. Het is zeer de vraag
of onafhankelijkheid iets aan de financiële
situatie van Catalonië zou verbeteren, maar
helder is dat de Spaanse overheid alles
op alles zet om Catalonië binnen de boot
te houden. Dit is dan ook de derde factor
die meespeelt in het groeiend separatisme;
Madrid ziet niets in afscheiding en probeert
met man en macht het opkomend separatisme
te matigen, wat echter een averechts effect
heeft op het ‘ongewilde’ wij-zij denken.

Wie deze samenkomst van factoren tijdig
doorhad is de huidige president van de
Generalitat¸Artur Mas, leider van CiU en
afkomstig uit de conservatief-liberale partij
Convergencia Democràtica de Catalunya
(CDC, tevens lid van ELDR en de ALDEfractie). Mas verkreeg met de verkiezingen
van 2010 een vierjarig mandaat voor het
presidentschap, maar besloot na slechts twee
jaar regeren tot uitschrijving van nieuwe
verkiezingen; verkiezingen die CiU inging
met slechts één doel: het verkrijgen van
een absolute meerderheid in het Catalaanse
parlement om daarmee de onafhankelijkheid te
bewerkstelligen. Hoewel het hem de bewuste
verkiezingsdag niet lukte om deze meerderheid
te bereiken, wist hij de verkiezingen dusdanig
te beïnvloeden dat het enige belangrijke
onderwerp op de debatagenda de
onafhankelijkheid was. Naast het feit dat
de Diada van 2012 de meest fel gevierde
sinds tijden was (met als leus “Catalonië,
nieuwe Europese Staat”, de verkiezingsinzet
van CiU), maakte Mas’ strategisch geplande
verkiezingsdag separatistische gevoelens los
bij sympathisanten van partijen ver buiten CiU;
partijen die de onafhankelijkheidsretoriek van
Mas als een achtergrondkoor overnamen,
voor zover zij die nog niet hanteerden.
Het resultaat: een op ideologisch vlak

gefragmenteerd Catalaans parlement, maar
op separatistisch vlak een duidelijke uitslag.
De ideologisch onwaarschijnlijke coalitie
van CiU en ERC kwam na niet zeer lange
onderhandelingen tot stand met als hoofddoel
in 2014, 300 jaar na de val van Catalonië
voor Filips V, een referendum te organiseren
over de onafhankelijkheid van Catalonië.
Hoewel deze rit naar onafhankelijkheid een
zorgeloze lijkt, zijn er nog veel obstakels op de
weg naar afscheiding van de Spaanse staat.
Het grootste obstakel is op dit moment diezelfde
Spaanse staat. Hoewel het voornemen
van een onafhankelijkheidsreferendum
gemakkelijk te verkopen bleek, zijn de te
nemen staatsrechtelijke hordes levensgroot,
en is de bereidheid van premier Rajoy om
de kansen van afscheiding te verkleinen
zo mogelijk nog groter. Allereerst bestaan
er geen reguliere mogelijkheden om in
Catalonië een referendum uit te schrijven
zonder dat de nationale overheid dit
faciliteert. Dit is echter te omzeilen via
een officieus referendum gebaseerd op
gemeentelijke administraties en dus geen
werkelijk probleem. Daarnaast spreekt de
praktisch amper amendeerbare Spaanse
grondwet over de ondeelbaarheid van Spanje
en de soevereiniteit van het Spaanse volk,

bepalingen die Madrid zonder meer zal
inroepen bij het Spaans Constitutioneel Hof.
Tot slot lijkt het streven Catalonië een EUlidstaat te maken, vanwege het vetorecht
van Spanje zo goed als uitgesloten. De route
na 2014 is dus ongewis, maar helder is
dat één van de grote uitdagingen van de
huidige tijd, ‘de boel bij elkaar houden’
zonder ondergraving van de democratie,
een moeilijk oplosbaar probleem vormt voor
de Spaanse en Catalaanse politiek. Een
probleem dat zich in vele delen van de
Unie, waaronder in het Verenigd Koninkrijk
en Nederland, steeds vaker en duidelijker
manifesteert waarbij juist de democraten, jong
of oud, een rol zouden moeten hebben bij
het vinden van aanvaardbare oplossingen.

Koen de Roo was voorzitter van Jonge
Democraten Limburg en studeert
Internationaal Ondernemingsrecht aan
ESADE in Barcelona, Catalonië.
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Een pleidooi voor

rebelsheid op de universiteit

Studenten moeten meer ruimte krijgen voor rebelsheid binnen hun opleiding. Pas wanneer zij aangespoord
worden om buiten de kaders te denken die ze doorgaans aangereikt krijgen, worden ze gestimuleerd om
zelf na te denken over innovatieve oplossingen in onbekende situaties. Pas dan kunnen studenten hun eigen
creativiteit aanboren in plaats van slechts te reproduceren wat anderen bedacht hebben. Dit geldt zowel voor
de student die wetenschapper wordt als voor de student die elders op de arbeidsmarkt terecht komt.
Door Brigitte Borm en Lonneke van der Holst

S

tel een student in kwestie wordt
wetenschapper. Nauwkeurige kennis
en methoden evenals kritische reflectie
zijn hiervoor cruciaal. Echter, de universiteit
leert studenten om kritisch te zijn op een
bepaalde manier. Vakken die als primair
doel hebben om creativiteit en originaliteit
bij studenten te prikkelen, worden nauwelijks
aangeboden. Dit ondanks dat creativiteit en
originaliteit noodzakelijk zijn om vernieuwend
wetenschappelijk onderzoek te kunnen
produceren. De universiteit anno 2013 wordt
geleid door rendement, efficiëntie en een
rigide academisch kader. Dit leidt niet tot een
curriculum waar creatieve wetenschappers
in de dop bij gebaat zijn.
Het scenario dat een student geen
wetenschapper wordt komt vaker voor. Het
is voor deze studenten essentieel om een
vertaalslag te maken van de aangeleerde
academische vaardigheden naar de praktijk.
Studenten weten echter simpelweg niet hoe
– of überhaupt dat – ze hun academische
kwaliteiten kunnen gebruiken buiten de
academische wereld. Juist door studenten
binnen hun opleiding al de kans te geven
creatief, rebels en opstandig met het
aangereikte kader om te gaan, zullen ze
de aangeleerde vaardigheden op een
eigen manier vertalen naar de plek op de
arbeidsmarkt waar ze terechtkomen.
Studenten zijn het hiermee eens, zo bleek uit
een brainstormsessie die wij organiseerden
voor studenten over de link tussen een
wetenschappelijke opleiding en een niet
wetenschappelijk beroep op de arbeidsmarkt.
Tijdens deze sessie dachten we na over wat
de universiteit studenten zou moeten bieden
zodat zij goed beslagen ten ijs komen op
de arbeidsmarkt. Het perspectief van de
universiteit was duidelijk. Een academische
houding maakt afgestudeerden van onmisbare
waarde voor bedrijven of andere instanties.
Studenten aan de andere kant, waren niet
24
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zo overtuigd van de meerwaarde van deze
academische houding op de arbeidsmarkt.
Ze bleken allemaal ruimte voor creativiteit
te missen. Dit kwam bijvoorbeeld tot uiting
in de wens om meer interdisciplinaire
vakken te volgen, de wens voor vakken
met een minder rigide academische opzet
of ruimte voor stages in het curriculum.
Vanuit de arbeidsmarkt klinken eveneens
geluiden dat universitair geschoolden hun
academische vaardigheden niet goed weten
te vertalen naar het werkveld. De kritische
houding die zij aangeleerd krijgen vertaalt
zich in de praktijk vaak naar een alles tot in
den treuren in twijfel trekken, ook zichzelf.
Dit staat een zelfverzekerde, doortastende
houding in de weg.

“Massale colleges, een
minimum aan contacturen
en weinig uitdaging tot
eigen inbreng zijn eerder
regel dan uitzondering.”

Over het algemeen zien vakken op de
universiteit er als volgt uit. Je leert een bepaalde
theorie en maakt daar een tentamen over.
Eventueel moet je een paper schrijven. Dit
alles binnen de kaders die vastgesteld zijn
voor jouw universitaire domein. Tijdens de
brainstormsessie bleek dat enkele studenten
wel eens een vak hadden gevolgd dat juist
niet vasthoudt aan het strikte academische
kader. Studenten waren zeer positief over
deze vakken; het had hen inzicht geboden in
hun eigen creativiteit. Aan de inspiratie die
ze uit dergelijke vakken hadden gehaald,
zouden ze hun hele leven iets hebben. Helaas
is de levensduur van deze vakken vaak kort.

De reden? Ze zijn niet academisch genoeg.
Studenten willen dat hun creativiteit geprikkeld
wordt middels uitdaging. Helaas sluiten
veel universitaire opleidingen hier niet bij
aan. Massale colleges, een minimum aan
contacturen en weinig uitdaging tot eigen
inbreng zijn eerder regel dan uitzondering.
Dit terwijl de universiteit een plek hoort te
zijn van inspiratie, debat, kritische reflectie
en zelfontplooiing van de student. Waar
dit eigenlijk als doel zou moeten worden
nagestreefd, wordt academische vorming
binnen veel universitaire opleidingen gezien
als een checklist van afstreepbare competenties
en vaardigheden. Het doel is om deze ‘to
do’-lijst zo snel en efficiënt mogelijk te hebben
afgewerkt. Academisch schrijven? Check.
Statistische analyses? Check. Presenteren?
Check. Het doel van de kritische, creatieve
student die vanuit zijn eigen initiatief te werk
gaat, wordt hierbij helaas vergeten. Wat
zijn academische vaardigheden echter nog
waard zonder deze belangrijke academische
basishouding?
Meer rebelsheid en creativiteit binnen de
universiteit zijn noodzakelijk voor een waardige
academische opleiding. Wetenschappers
in de dop hebben hier baat bij voor hun
toekomstig onderzoek. Voor de overige
studenten is dit noodzakelijk om de vertaalslag
te kunnen maken naar de praktijk. Opleidingen
worden hier minder wetenschappelijk van in
die zin dat ze studenten stimuleren juist buiten
een wetenschappelijk kader te denken. Het
uiteindelijke effect is echter dat studenten
een basishouding krijgen die van essentieel
belang is om academische vaardigheden te
kunnen gebruiken. En dit is het uiteindelijke
doel van een universitaire opleiding. Zowel
voor wetenschappers als niet-wetenschappers.

Brigitte Borm en Lonneke van der Holst
deden voor het ASVA onderzoeksbureau
in 2012 onderzoek naar de aansluiting
van universitaire opleidingen op de
arbeidsmarkt.

Feiten zijn feiten, horen we vaak genoeg. Besloten in deze uitspraak ligt de aanname dat aan feiten eigenlijk
niet getwijfeld mag worden. Feiten hebben in onze samenleving een soort onaantastbare status gekregen.
Maar wat zijn feiten nu eigenlijk precies? Zijn zij objectieve waarheden met een goddelijke status binnen de
wetenschap? Of staan ze toch dichter bij ons, midden in de maatschappij? Volgens de wetenschapssocioloog/filosoof Bruno Latour is het laatste het geval; feiten zijn een sociaal construct en de wetenschap kan nooit geheel
objectief zijn.
Door Steven Lussenburg

I

edereen die wel eens wetenschapsfilosofie
heeft gehad zal de naam Karl Popper
kennen. Popper brak met de traditie van het
verifiëren van wetenschappelijke theorieën.
We zouden deze theorieën juist moeten
proberen te falsifiëren; we moeten juist zoeken
naar een tegenvoorbeeld in plaats van ons
gelijk proberen te vinden. Volgens Popper
lost het vinden van argumenten voor onze
theorieën het inductieprobleem niet op; we
kunnen nooit zeker weten dat we echt ieder
voorbeeld hebben geverifieerd. Een scepticus
kan altijd tegenwerpen dat er een voorbeeld
kan zijn dat aantoont dat we ongelijk hebben.
Latere denkers nuanceerden en bouwden
voort op Poppers ideeën. Al deze denkers
spraken over een ideaalbeeld van goede
wetenschap. Geen van hen hield zich echter
bezig met wat wetenschappers in de praktijk
deden. Bruno Latour brak met dit idee van
wetenschapsfilosofie vanuit de studeerkamer.
In zijn boek Science in Action volgde hij
wetenschappers, hun gereedschappen en
experimenten op de voet en beschreef wat
hij zag dat er gebeurde. Hoe netwerken van
mensen en niet-mensen op elkaar inwerken
en hoe feiten en theorieën tot stand komen.
Zijn wetenschapsfilosofie is niet normatief,
maar puur descriptief.
Voor Latour zijn netwerken essentieel en hij
neemt ze overal waar. Een laboratorium
is een netwerk van wetenschappers, hun
gereedschap en hun onderzoek. Maar de
wetenschap staat niet op zichzelf, zij staat
midden in het netwerk van de samenleving en is
constant in interactie met niet-wetenschappers.

Hierbij valt te denken aan universiteitsbesturen,
politici, geldschieters of bedrijven die
materialen leveren. Latour illustreert dit met
een voorbeeld van het Franse onderzoek
naar radioactieve materialen vlak voor de
Tweede Wereldoorlog en de eerste pogingen
om een kernreactie in gang te zetten. In dit
voorbeeld laat hij zien hoe de wetenschap
midden in de wereld staat en hoe nauw
de samenwerking tussen wetenschappers,
politici en het bedrijfsleven kan zijn. Het is
zinloos om politiek, wetenschap en economie
los te beschrijven. Het hoofddoel van de
Franse minister van Defensie Raoul Dautry
was om Frankrijk onafhankelijk te maken in
haar energievoorziening, terwijl de leider van
het Franse onderzoeksprogramma Frédéric
Joliot de eerste wilde zijn die een kernreactie
op gang bracht. Voor beiden was het nodig
om hun taal aan te passen aan die van de
ander; om fondsen van Defensie los te krijgen
moest Joliot zijn onderzoek vertalen naar de
energie- en defensiedoelstellingen van Dautry.
Deze zou niet onder de indruk zijn geweest
van een verhaal over uranium, neutronen of
zwaar water; een verhaal over energie en een
onvoorstelbare vernietigingskracht van een
kernexplosie daarentegen zou onmiddellijk
zijn aandacht hebben getrokken.
Wetenschap is dus geen gesloten doos, maar
een schakel in een netwerk die in verbinding
staat met de rest van de samenleving en
daardoor nooit onafhankelijk kan zijn. Maar
blijven de feiten niet gewoon de feiten,
ondanks dat wetenschap niet inherent
onafhankelijk is? Volgens Latour zijn ook feiten
knooppunten in een netwerk en daardoor een
construct; niet iets wat onafhankelijk en altijd

waar is. Neem het simpele feit dat water bij
100 graden Celsius (en onder 1 atmosfeer
luchtdruk) kookt. Dit feit is een construct, de
schaal van 0 tot 100 is door Anders Celsius
verzonnen, voor iemand gewend aan het
werken met graden Fahrenheit of Kelvin is
het feit dat water bij 100 graden Celsius
kookt helemaal geen feit! Hetzelfde geldt
voor iemand die wel met de schaal van
Celsius werkt maar niet onder 1 atmosfeer.
Dit simpele voorbeeld laat zien dat feiten
uit allerlei zaken bestaan.
Vervallen feiten hierdoor niet tot ‘ook maar
een mening’? Latour laat zien dat dit niet
het geval is. Voor hem zijn feiten juist
belangrijker doordat zij een construct zijn,
daardoor kunnen we ze in detail bestuderen
en analyseren. Het zijn knooppunten in een
netwerk dat bestaat uit de hele samenleving.
Juist omdat ze met de hele samenleving
verbonden zijn, zijn ze zo sterk dat we
ons leven erop kunnen baseren; het feit dat
water bij 100 graden Celsius kookt blijft
een feit, ondanks dat het een construct is.
Feiten verliezen hun status van magie en
zijn niet langer arbitrair en gegeven voor
Latour; in plaats daarvan worden het grootse
wolkenkrabbers die symbool staan voor de
geweldige wetenschappelijke prestaties die
de mensheid tot nu toe heeft bereikt.

Steven Lussenburg
Filosofieplatform

is
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Door Manuel Buitenhuis

W

ie wetenschappers van de oude stempel flink pissig wil maken, moet over
Thomas Kuhn beginnen. Door in The Structure of Scientific Revolutions het
idee dat de wetenschap altijd vooruitgaat in twijfel te trekken, heeft Kuhn in
één klap de hele wetenschappelijke wereld op zijn kop gezet. De discussie die volgde
was zo hevig en werd zo breed gevoerd, dat The Structure of Scientific Revolutions met
afstand het belangrijkste boek in de twintigste eeuwse wetenschapsfilosofie is. Verplichte
kost dus voor iedereen die de wetenschap wil begrijpen.
Volgens Kuhn bestaat de geschiedenis van de wetenschap uit een afwisseling van twee
soorten wetenschap: normale wetenschap en revolutionaire wetenschap. In tijden van
normale wetenschap werken wetenschappers binnen vaststaande kaders – of paradigma’s,
in Kuhn’s bekende terminologie. Onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van bestaande
theoretische modellen en verklaringen worden beschreven in bestaande terminologie.
Hoewel de wetenschap wel vooruitgaat, komt er een moment waarop wetenschappers
beseffen dat de geldende kaders niet alle vragen kunnen beantwoorden. Zo kwamen
wetenschappers er in de negentiende eeuw achter dat theorieën over het bestaan van
‘ether’ – een substantie die gebruikt werd om onder andere magnetisme en zwaartekracht
te verklaren – niet alle gestelde vragen konden oplossen. Het moment waarop het aantal
vragen dat binnen de bestaande kaders niet kan worden opgelost een kritische massa
bereikt, is het moment waarop de wetenschap overslaat in een revolutie.

The Structure
Of Scientific
Revolutions
Thomas S. Kuhn

Het concept van wetenschappelijke revolutie, dat mede dankzij Kuhn een vlucht nam,
veronderstelt in dit geval dat alle kaders opzij gezet worden bij de zoektocht naar nieuwe
systemen en nieuwe modellen waarmee we die oude vragen wél kunnen beantwoorden.
De voorbeelden zijn breed aanwezig: de Newtoniaanse zwaartekracht werd vervangen
door Einstein’s relativiteitstheorie, en phlogistontheorie ging ten onder aan het oxidatiemodel.
Als een nieuw model gevonden is, gaat een nieuwe periode van normale wetenschap
in – totdat de kritieke massa van onoplosbare vraagstukken weer is bereikt.
De consequenties van deze weergave van wetenschap zijn verstrekkend. Als de
wetenschappelijke kaders waarmee wij nu werken op termijn vervangen worden door
hele nieuwe kaders, hoe kunnen we dan zeggen dat onze wetenschap de wereld
beschrijft ‘zoals hij is’? En als de wetenschap met regelmaat in vrije val raakt, hoe kan
je dan nog spreken van vooruitgang? Veel natuurwetenschappers struikelden ook over
Kuhn’s stelling dat de keuze tussen twee concurrerende paradigmas in tijd van revolutie
gemaakt wordt op grond van niet-rationele argumenten; aangezien twee paradigma’s
een totaal verschillende kijk op de wereld veronderstellen, zouden rationele vergelijkingen
niet mogelijk zijn. Wat blijft er dan nog over van wetenschappelijke rationaliteit?
Kuhn’s belangrijkste verdienste is waarschijnlijk dat hij de wetenschappelijke wereld
gedwongen heeft om in de spiegel te kijken. Het zijn de kritische vragen waartoe die
reflectie dwingt die dit boek onmetelijk belangrijk hebben gemaakt.
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The Structure Of Scientific Revolutions
Auteur: Thomas S. Kuhn
Uitgeverij: University of Chicago
ISBN: 9780226458083

Door Daniel Boomsma

Science:
The Glorious
Entertainment
Jacques Barzun

D

e Amerikaanse cultuurhistoricus en essayist Jacques Barzun, die oktober vorig jaar
op 104-jarige leeftijd overleed, is nooit veelvuldig gelezen door het grote publiek
in Europa. Onterecht. Barzun schreef prachtige werken, waaronder The House
of the Intellect, een kritische beschouwing op de Amerikaanse cultuur (‘’Whoever wants
to know the heart and mind of America had better learn baseball”, zei Barzun eens), en
het monumentale From Dawn to Decadence, een analyse van vijfhonderd jaar westerse
cultuur waarin hij tot de sombere conclusie kwam dat we een periode van neergang
hebben ingezet. In 2011 eerde Michael Murray Barzun met een voortreffelijke biografie:
Jacques Barzun: portrait of a mind.
In Science: The Glorious Entertainment uit 1964 (maar noch altijd relevant) betoogt Barzun
met overtuiging dat we er voor moeten waken dat wetenschap geen doel op zichzelf
wordt, een geloof bijna, maar een middel blijft. Wetenschap mag nooit zelfrechtvaardigend
zijn. In een tijd waarin men (politici bijvoorbeeld) bijna maniakaal ‘wetenschappelijk’
willen zijn – “uit onderzoek is gebleken dat”, “recent is bewezen dat” - is het belangrijk
om ons af te vragen waar al die studies op gericht zouden moeten zijn. Barzun geeft
een flagrant antwoord: het gaat uiteindelijk om het stellen van fundamentele vragen over
het menselijk bestaan.
Met het ironische glorious entertainment verwijst Barzun naar de lege huls die wetenschap,
zowel alfa als bèta, kan zijn als het zich niet toelegt op het vormen van een houding
of van ideeën of zelfs van gevoelens die van belang kunnen zijn voor de mens. Het is
veel zien maar weinig Einfühlung (in de woorden van de Duitse filosoof Johann Gottfried
Herder), veel bewijzen maar weinig doorgronden.
Barzun stipt in zijn hoofdstuk The Cult of Research and Reason een belangrijk en nog
steeds actueel probleem aan. Onderzoek wordt te vaak gekenmerkt door een zichzelf
in stand houdende machinale publicatiecyclus. Barzun schetst deze cyclus als volgt: een
wetenschapper krijgt geld voor onderzoek. Hij of zij dient een lijvige paper te schrijven
over een bepaald onderwerp. Een geslaagd schrijfsel zal worden geciteerd door andere
onderzoekers die op hun beurt weer door anderen zullen worden aangehaald. En zo
blijft men elkaar citeren tot iemand de moed krijgt om rebels te zijn, zoals Rousseau in
zijn Discours over de ongelijkheid: commençons donc par écarter tous les faits, laten we
beginnen met het terzijde leggen van alle feiten.

Science: The Glorious Entertainment
Auteur: Jacques Barzun
Uitgeverij: Harper Collins
ISBN: 9780060102401

In het rijke hoofdstuk Treason of the artist reflecteert Barzun op de kunst en literatuur uit
de negentiende-eeuwse romantiek als belichaming van een idee over wetenschap dat
nog ruimte bood voor verwondering. Uit diezelfde romantiek vloeide echter ook het
zogeheten realisme en naturalisme voor: je beschrijft zo precies mogelijk wat je ziet en
meer niet. Dit doorsijpelen van de wetenschap in de kunst is voor Barzun een illustratie
van scheiding ‘’between our ideas and our feelings’’, de breuk tussen humanitas en
scientia en de verwording van de laatste tot glorieus vermaak.
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De aanpak van

jeugdwerkloosheid

in de praktijk

Jeugdwerkloosheid in Nederland en Europa neemt sterk toe. Inmiddels zijn ruim 55.000 Nederlandse jongeren
tot 27 jaar aangewezen op een uitkering. Deze jongeren komen terecht bij overheidsinstanties zoals de Dienst
Werk en Inkomen (DWI) die als kerntaak hebben om jongeren naar school of werk te begeleiden. Deze dienst
hanteert het uitgangspunt dat uitkeringen geen permanente optie zijn voor jongeren; jonge werklozen moeten
óf naar school, óf gaan werken. Zodra jongeren zich aanmelden bij het loket van het DWI wordt er een proces
gestart waarin de jongere zo goed mogelijk geholpen wordt om verder te komen met zijn leven.
Door Sandra van den Berg,
Ben Ahmed Yerrou en Laurens Higler

D

e Jonge Democraten Amsterdam en
jongerenorganisatie Asri ontvangen
steeds meer signalen dat de
begeleiding van het DWI te wensen over
laat, en hebben naar aanleiding hiervan in
oktober 2012 aan de alarmbel getrokken.
Vervolgens hebben diverse leden een dag
mogen meelopen bij de casemanagers van
het DWI die dagelijks jongeren begeleiden
naar werk en school. Op deze manier hebben
wij kunnen zien hoe jeugdwerkloosheid in de
praktijk wordt aangepakt. Naar aanleiding
van dit mini-onderzoek hebben wij in de
Amsterdamse gemeenteraad onder andere
gepleit voor een onafhankelijke evaluatie
van het werk van de casemanagers die
elke dag bezig zijn met het helpen van
werkloze jongeren.
Verschillende jongeren, verschillende
trajecten
Het DWI zorgt ervoor dat jongeren onder
de 23 zonder startkwalificaties geholpen
worden met het halen van diploma’s. Het
gaat hier om het leveren van maatwerk,
waarbij de bekende BBL-opleidingen van
de ROC’s een bekende route vormen voor
jongeren die weinig affiniteit hebben met
studeren. Janette (19) uit Amsterdam-Zuidoost
is zo’n jongere. Na een jaar mbo mode
te hebben gedaan en begonnen te zijn
aan een tweede studie raakte ze zwanger
van haar inmiddels geboren dochter. Nu
verblijft ze in een opvanghuis voor jonge
moeders. Haar dochter kan afwisselend door
haar pleegouders en haar vriend worden
opgevangen. Janette wil in september
graag verder met haar studie, en krijgt
van haar contactpersoon bij het DWI de
opdracht mee om uit te zoeken hoe en
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waar ze weer kan studeren. Ook krijgt ze
de opdracht om afspraken te maken met
de kinderopvang. Omdat ze aangeeft nu
al weer te willen werken, zal casemanager
Julia contact opnemen met een project voor
jonge moeders. De werkgevers verbonden
aan dit project gaan flexibeler om met de
jonge moeders dan reguliere werkgevers.
Tevens kan Janette in contact komen met
meiden die in dezelfde situatie zitten. Met
het DWI worden afspraken gemaakt over
sollicitaties en het vinden van een studie,
en het DWI brengt Janette in contact met
organisaties die haar verder kunnen helpen.

Joost (24) is ondergebracht bij het speciaal
ingerichte ‘zwerfjongerenloket’ van het
DWI. Dit deel van de organisatie is
gespecialiseerd in het omgaan met problemen
waar zwerfjongeren vaak mee te maken
hebben, zoals criminaliteit en drank- en
drugsverslaving. Daarnaast spelen bij
zwerfjongeren geestelijke beperkingen en
jeugdtrauma’s vaak ook een belangrijke rol,
waardoor deze gerichte aanpak nuttig is.
Joost veroorzaakte bij zijn moeder thuis te
veel overlast en moest door een rechterlijk
bevel het huis verlaten. Inmiddels slaapt hij
bij vrienden op de bank en zoekt hij hard

“Vaak dragen ongemotiveerde jongeren een verleden
met zich mee gekenmerkt door zaken als criminaliteit...”
Werkloze jongeren boven de 23 jaar
worden vaak anders benaderd door
het DWI. De aangemelde 23-plussers
hebben een sollicitatieplicht en moeten
zich minimaal één keer per week melden.
Eigen verantwoordelijkheid staat vanaf het
begin van het traject centraal; afspraken
nakomen, aanwezig zijn en doen wat er
gevraagd wordt is de norm, anders kan de
casemanager de uitkering korten. Het korten
van uitkeringen is vaak een laatste redmiddel;
jongeren hebben vaak schulden opgebouwd
waardoor het korten van uitkeringen leidt
tot het vergroten van de problemen.
Casemanagers bij het DWI fungeren
vaak als spin in het web, en via het DWI
worden jongeren dan in contact gebracht
met de schuldhulpverlening, werkgevers,
stagebedrijven, scholen, huisartsen, en
woningbouwcorporaties.

naar een baan. Zijn casemanager geeft
hem de opdracht mee om zijn CV door
anderen te laten lezen en te verbeteren en
om vooral langs uitzendbureaus te gaan. Als
hij nog steeds geen huis heeft wanneer hij
terugkomt, kan ze hem een tijdelijk postadres
geven om administratieve zaken af te kunnen
handelen.
Het belang van maatwerk
Het DWI heeft vooral als taak om jongeren
op weg te helpen om weer iets van hun
leven te maken. Cliënten van het DWI
worden ingedeeld in vier ‘treden’. De laagste
‘trede’ bestaat uit zeer moeilijke cliënten
waarbij psychische problemen, verslavingen,
criminaliteit en het gebrek aan onderwijs vaak
samenvallen. De hoogste trede bestaat uit
jongeren met een opleiding die een steuntje in
de rug nodig hebben om de arbeidsmarkt op

te komen. Vanwege de grote verschillen tussen
individuele gevallen staat het bieden van
maatwerk centraal; een draaideurcrimineel
behoeft een andere aanpak dan een net
afgestudeerde IT’er die alleen wat hulp
nodig heeft bij het solliciteren. Jongeren
die niet mee willen werken bij het vinden
van een baan moeten gemotiveerd worden.
Vaak dragen ongemotiveerde jongeren een
verleden met zich mee gekenmerkt door zaken
als criminaliteit, thuisproblemen en soms zelfs
misbruik. Het is de taak van een casemanager
om meer over het verleden van jongeren te
weten te komen. De casemanagers van het
DWI hebben ongeveer 70 cliënten onder
hun hoede en doen hun best om zoveel
mogelijk maatwerk aan hun uiteenlopende
cliënten te leveren.
Toen de moeder van Sharon (22) in
september een hersenbloeding kreeg, bleek
dat haar vader niet meer voor het gezin
kon zorgen. De rekeningen bleven zich
opstapelen en toen haar vader naar een
verzorgingstehuis ging, werd Sharon met
haar twee broertjes door de deurwaarder
bijna op straat gezet. Het eerste wat haar
casemanager daarom deed was contact
opnemen met de schuldhulpverlening en de
woningbouwcorporatie zodat Sharon met
haar twee broertjes in het huis konden blijven
wonen. Inmiddels wordt voor zowel Sharon
als haar broertjes actief gekeken naar welke
studie of werkstages zij kunnen volgen. Samen
met andere jongeren die in vergelijkbare
situaties zitten, worden dagen georganiseerd

waarin de groep sollicitatietrainingen krijgt
van omliggende bedrijven en denken zij
na over welke realistische vervolgstappen
genomen kunnen worden.
Jeugdwerkloosheid in de toekomst
Het geld dat wordt uitgegeven aan
jongerentrajecten vormt een directe investering
in een maatschappij waarin gelijke kansen
voor ieder individu centraal staan. Voor de
ontwikkeling van de jonge werklozen die
in dit artikel zijn genoemd is hulp bij het
betreden van de arbeidsmarkt onmisbaar.
Het DWI biedt kansen voor het individu om
op eigen kracht het leven weer op orde te
krijgen. Door hier verder op te bezuinigen
zullen er in de toekomst onnodige kosten
gemaakt moeten worden voor de gevolgen
van criminaliteit, langdurige werkloosheid
en andere sociale problemen.
Tegelijkertijd is weinig sprake van interne
evaluatie bij het DWI. De aanpak van
jeugdwerkloosheid draait om maatwerk en
vraagt om veel kennis bij de casemanagers.
Deze kennis wordt nauwelijks uitgewisseld
tussen de verschillende casemanagers. Er is
geen officiële opleiding tot casemanager,
wat ertoe leidt dat de meeste kennis moet
worden opgedaan in de praktijk. Een betere
aanpak van jeugdwerkloosheid begint op de
werkvloer: goede ideeën en actieplannen
komen niet van de tekentafel, maar van
casemanagers die in hun dagelijks werk
jeugdwerkloosheid zo goed mogelijk
aanpakken.

Door als buitenstaanders een dag mee
te lopen bij de verschillende afdelingen
van het DWI is ons opgevallen dat er
een enorme hoeveelheid kennis ligt bij de
casemanagers van het DWI. Zij kennen hun
cliënten, weten als geen ander wat er in
hun situatie speelt en hoe de ideale aanpak
eruit zou moeten zien. Bij een effectieve
aanpak van jeugdwerkloosheid moet de
positie en kennis van deze casemanagers
centraal staan. Politici zouden de kennis
van casemanagers dan ook beter moeten
vertalen naar beleid om jeugdwerkloosheid
effectiever aan te pakken.

De namen in dit stuk zijn gefingeerd

Sandra van den Berg is voorzitter van
de Jonge Democraten Amsterdam, Ben
Ahmed Yerrou is actief bij Stichting Asri
en Laurens Higler is bestuurslid van de
Jonge Democraten Amsterdam.

Naar aanleiding van dit onderzoek is een
brief met aanbevelingen opgestuurd naar
de Amsterdamse gemeenteraadsleden
en de Amsterdamse wethouder voor
Sociale zaken Andree van Es. De
Jonge Democraten Amsterdam wachten
samen met jongerenorganisatie Asri de
toegezegde officiële reactie op deze
brief af.
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Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst

H

oe ben je bij de JD terechtgekomen?
“Ik wist al heel lang dat mijn politieke
voorkeur bij D66 lag. Aanvankelijk
was ik ook nog wel geïnteresseerd in de
SP en de PvdA, maar ik wist dat ik een
sociaalliberaal was. Toen ben ik mij gaan
inlezen in de Nederlandse politiek en de
basisidealen van D66 kwamen overeen
met mijn idealen. Vervolgens ben ik lid
geworden van D66 en tegelijkertijd
ook lid van de Jonge Democraten. Op
een gegeven moment dacht ik: Ik wil lid
worden, meepraten, meedenken. Dat is
wat ik interessant vind.”
Heb je politieke ambities?
“Mijn vader werkt bij Buitenlandse Zaken.
Mensen zeiden altijd tegen mijn zusje en
mij dat we hem achterna zouden gaan,
omdat je weet hoe het werkt. Dan dacht
ik: ‘Nee, ik wil de wereld verbeteren.’ Wel
ben ik erg in politiek geïnteresseerd geraakt.
Ik ben enorm nieuwsgierig en wil altijd
weten hoe iets zit. Mijn nieuwsgierigheid
werd gevoed door filosofische theorieën
van onder meer Alexis de Tocqueville en
John Locke. Concrete politieke ambities
heb ik echter niet en voorlopig staat een
bestuursfunctie bij de Jonge Democraten
nog niet in de planning. Daarvoor heb ik
het nu te druk.”
Waar ben je allemaal druk mee?
“Bij de Samenwerkende Jongerenraden
Nederland (SJN) ben ik bestuurslid Jeugdzorg
en bij de Nationale Jeugdraad ben ik
coördinator van de werkgroep Europese
Zaken. Verder ben ik actief bij Jimmy’s, een
organisatie die op gemeentelijk niveau een
ontmoetingsplaats wil creëren die wordt
gerund door en voor jongeren. Ten slotte
run ik nog een eigen bedrijf.”
30
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Kun je iets meer vertellen over het belang
van SJN en Jimmy’s?
“Met de SJN willen we ervoor zorgen dat
iedere gemeente die het nodig heeft een
jeugdraad heeft, zodat jongeren mee kunnen
praten over de onderwerpen die hen raken.
Het is belangrijk dit op lokaal niveau te
doen, omdat er steeds meer taken worden
overgeheveld naar gemeenten zoals de
jeugdzorg. Daarnaast speelt het leven van
jongeren zich voornamelijk af in de wijk waar
zij wonen. Door de onderwerpen dicht bij
huis te houden is het makkelijk om jongeren
te betrekken, zodat zij zelf projecten kunnen
opzetten en uitvoeren. Jimmy’s biedt jongeren
momenteel in drie Groningse gemeenten
een door jongeren gerunde ontmoetingsplek.
Hier komen de jongeren bijvoorbeeld met
vragen over hun huiswerk, om muziek te
maken of om te koken. Bij Jimmy’s komen
jongeren vooral om leuke dingen te doen;
we willen een luchtig alternatief zijn voor
het Centrum voor Jeugd en Gezin, waar je
alleen binnenloopt als je problemen hebt.”
Op je achttiende al een eigen bedrijf,
hoe is dat zo gekomen?
“Al enige tijd gaf ik trainingen, bijvoorbeeld
over debatteren en zelfbewustzijn. Daarna
ging ik regelmatig trainingen geven aan
diverse organisaties en scholieren, meestal
voor niets of een fles wijn. Vervolgens wilde
een bank een training van mij afnemen. Toen
zei iemand ‘Dat ga je echt niet voor niets
doen.’ Nadat ik de training had gegeven
heb ik een open factuur gestuurd. Zij mochten
ervoor betalen wat zij het waard vonden.
Vervolgens ben ik toch maar naar de Kamer
van Koophandel gegaan om me in te schrijven
als ondernemer. Nu geef ik onder meer social
mediatrainingen op middelbare scholen. Hierin
geef ik bijvoorbeeld tips hoe meisjes grooming
(waarbij volwassenen contact leggen met
seksuele interactie als doel) kunnen herkennen.”

Studeer je ook nog?
“Nee, ik ben gestopt met mijn opleiding
Toegepaste Psychologie aan het hbo. Mijn
cijfers waren goed, maar de studie was
verschrikkelijk. Je werd niet gestimuleerd om
verder te denken. Dan werd er gezegd:
‘Dat behandelen we hier niet, dan moet
je maar naar de universiteit.’ Nu wil ik
via hbo bestuurskunde of een opleiding
docent maatschappijleer doorstromen
naar de universiteit om Algemene Sociale
Wetenschappen te studeren. In deze studie kan
ik mijn brede interesse kwijt, om vervolgens te
kiezen voor datgene wat ik het leukst vind.”
Hoe ziet jouw ideale toekomst eruit?
“Ik blijf een idealist, ik wil de wereld
verbeteren. Op de korte termijn zou ik mij
graag bezig blijven houden met jeugdzorg.
Dat kan nog veel beter in Nederland. Ook
wil ik trainingen blijven geven en mensen
bewustmaken van hun eigen capaciteiten,
zodat ze kunnen doen wat ze leuk vinden. Na
mijn studie zou ik aanvankelijk in Nederland
willen werken, later in het buitenland, bij
voorkeur het Midden-Oosten. Ik heb in veel
landen gewoond, maar ik bewaar de beste
herinneringen aan mijn tijd in Syrië. Het is
momenteel lastig voor te stellen, maar ik genoot
van de open cultuur daar. Mensen hadden een
houding van ‘come join us’, zowel moslims
als christenen. Dat je in sommige landen
in het Midden-Oosten een hoofddoek moet
dragen zie ik niet als een probleem. Lange tijd
had ik op Facebook een profielfoto waar ik
met hoofddoek op stond. Veel Nederlanders
leverden daar commentaar op, omdat een
dergelijke profielfoto slecht over zou komen.
Dat vind ik jammer. Mensen moeten minder
snel conclusies trekken.”

Kavita Huizing is lid van JD Groningen

Door Wieke Timmermans

D

e nieuwe DEMO ligt alweer op je
deurmat. Vanuit het Landelijk Bestuur
wil ik deze gelegenheid graag
aangrijpen om samen vooruit te kijken. Waar
willen wij naartoe met onze vereniging? Met
5300 leden, tien actieve afdelingen, twaalf
enthousiaste portefeuillehouders, werkgroepen,
teams, commissies en vele – zowel lokaal
als landelijk – actieve leden, herbergen we
samen een enorm potentieel. We laten van
ons horen op de radio, tv en in de krant. We
organiseren politiek inhoudelijke symposia.
We congresseren, dit jaar twee keer, maar
vanaf volgend jaar zelfs drie keer, we schrijven
moties, amendementen en resoluties.
Maar waar willen we samen heen?
Er is veel om voor te vechten, want het
kabinet draait om de hete brij heen. Een
sociaal akkoord wordt met het grootste gemak
weken uitgesteld. De sociale partners moeten
het samen maar oplossen. Regie ontbreekt.
Terwijl ondertussen de jeugdwerkloosheid blijft
stijgen, de kosten van sociale voorzieningen
blijven oplopen, en de begroting van de
Nederlandse staat nog steeds niet op orde is.
Op 9 maart kregen de Jonge Democraten
weer verschillende kansen om van zich
te laten horen op het D66-congres. Wij
hebben ervoor gekozen aandacht te vragen
voor ons Nederlandse innovatiebeleid. Met
wereldwijd een plaats in de top 5 van slimste
economieën, Eindhoven dat bekendstaat
als slimste regio van de wereld en onze
ondernemersgeest, liggen hier voor Nederland
vele kansen op het gebied van economische
groei. Maar deze kansen verwezenlijken
zich niet vanzelf. Hiervoor zijn aandacht,
focus en investeringen op alle gebieden van
innovatie broodnodig. We zien hier vanuit

het kabinet te weinig van. Er ligt teveel
vertrouwen dat het huidige innovatiebeleid
voldoet, hoewel dat structureel te weinig
aandacht heeft voor de innovaties uit het
midden- en kleinbedrijf.
Ook het internet is voor Nederland een grote
bron van potentieel financieel gewin. De
gemeente Wijchen weet van alle gemeenten in
Nederland het meeste economisch rendement
te halen uit het internet, maar de grote steden
laten het potentieel nog te veel liggen. Met

in de toekomst. Wij zien kansen. Wij kijken
vooruit.
De komende jaren zullen in het teken blijven
staan van bezuinigen, snijden en pijnlijke
maatregelen, maar deze zullen draaglijker
zijn als er tegelijkertijd hoopvolle initiatieven
worden ontplooid. De problemen van nu
moeten worden opgelost met een visie op
morgen. Zolang Den Haag te weinig ambitie
toont om nu de fundamenten te leggen voor
de economie van morgen, is die taak des
te meer aan ons.

voor de innovaties uit het

Ben je tot nu toe niet actief geweest voor de
Jonge Democraten, maar zit je vol goede
plannen voor ons land? Schroom niet om langs
te gaan bij de afdeling bij jou in de buurt.
We zitten in Arnhem, Nijmegen, Friesland,
Groningen, Amsterdam, Rotterdam, Brabant,
Limburg, Utrecht, Twente, Leiden en Den Haag,
en overal daartussenin. Maar ook landelijk
organiseren wij vele bijeenkomsten. Kijk op
de website www.jd.nl om onze agenda te
checken. Dan kunnen we samen nadenken
over de toekomst van onze vereniging, én
die van Nederland!

midden- en kleinbedrijf.”

Graag tot snel!

“Er ligt teveel vertrouwen
dat het huidige
innovatiebeleid voldoet,
hoewel dat structureel te
weinig aandacht heeft

de nodige aandacht voor de eerbiediging
van privacy, ligt er een taak weggelegd
voor de Jonge Democraten om aandacht te
vragen voor dit onbenutte potentieel.
Daarbij is alle hulp van elke Jonge Democraat
welkom. We kunnen niet genoeg ideeën
verzamelen om Nederland uit de crisis en
in de opwaartse spiraal te krijgen. Met een
kritisch, doch opbouwend eigen geluid kunnen
we langs cynisme, onkunde en apathie laten
zien dat een Jonge Democraat wél gelooft

Wieke Timmermans is voorzitter van de Jonge
Democraten. voorzitter@jongedemocraten.nl
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Duurzame economische groei – Reputatie te koop – Het conservatisme van duurzaamheid en meer…

Dobbelen voor

duurzaamheid

V

oor mijn verjaardag kreeg ik, Tim, een
setje dobbelstenen met afbeeldingen
erop. Bij het uitpakken vreesde ik even
een setje erotische teerlingen dat hitsige
tieners elkaar schenken in de hoop dat
zij een likje of kusje mogen geven aan
degene die ze heimelijk begeren. Gelukkig
was het een pakketje ‘DiceForChange’,
met drie dobbelstenen in de categorieën
Eco, Kindness en Wellness. U begrijpt, de
populariteit van het Nederlands is ook aan
verandering onderhavig. Mijn vermoeden
was dat ik het cadeau vooral had ontvangen
vanwege de duurzaamheidsdobbelsteen. In
mijn vriendenkring sta ik, mede vanwege
mijn voorliefde voor een sappig stukje vlees,
niet bekend als een duurzaamheidsfanaat.
De DEMO-redactie nam de dobbelsteen
ter hand om haar eigen duurzame gedrag
te testen. Afgaande op de dobbelsteen
was het nog niet zo slecht gesteld met ons
duurzame gedrag. Een score van 5 uit 6.
We scheiden netjes het afval, doen lichten
uit in ruimtes waar we ons niet bevinden,
fietsen naar werk/studie en nemen onze
eigen boodschappentas mee naar de (eerlijk
is eerlijk) niet-biologische supermarkt. Het
enige waar we niet aan voldeden is het
dagelijks loskoppelen van een apparaat dat
op stand-by staat. Voor zover ik heb kunnen
nagaan waren er twee opties. Onze modems
vaker uitzetten of de telefoonoplader na het
2
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opladen uit het stopcontact uithalen. Dat
eerste is wat onhandig met ons frequente
internetgebruik en onwetende huisgenoten,
het tweede is iets wat we proberen na
te leven.
Toegegeven, proberen is in deze situatie een
zwaktebod. Een stekker uit het stopcontact
trekken is immers gewoon een kwestie
van doen. Doen is het sleutelwoord bij
duurzaamheid. We kunnen de wereld
niet schoner lullen, wel schoner maken.
Normaal interviewt de DEMO-redactie
experts op het gebied van het thema van
editie. Vooraanstaande heren of dames die
veel kennis over een onderwerp bezitten. De
geïnterviewden zijn meestal wetenschapper,
politicus, beleidsmaker, filosoof of journalist.
Zonder één van de experts te kort te willen
doen, waren dit vaak meer denkers dan
doeners. Mensen die inzicht hebben in
complexe materie, overzicht bewaren en
waardevolle vergezichten kunnen schetsen.
Voor een duurzame wereld zijn ook
vergezichten nodig. We hebben echter
ook te maken met eindigheid van fossiele
brandstoffen, opwarming van de aarde en
een snel groeiende wereldbevolking. Het
creëren van een duurzamere wereld kan
niet uitgesteld worden. Met die gedachte
interviewde de DEMO-redactie dit keer
niet één expert, maar drie duurzame

ondernemers. De heren van KRNWTR nemen
het als kleine partij op tegen multinationale
bronwaterproducenten. Studio JUX maakt
duurzame en eerlijke kleding. Maurits Groen
ontwierp met zijn zakenpartner een LEDlamp op zonne-energie die ook de armste
mensen in de wereld de kans moet geven
om ’s avonds bij kunstlicht te studeren.
De interviews met de enthousiaste en
energieke duurzame ondernemers vormden
voor ons een mooi sluitstuk van het maken
van vijf DEMO’s. Zoals het cliché het wil
was het voor ons een leerzaam en leuk jaar
waarin wij veel mooie interviews hebben
mogen doen en leuke artikelen van JD’ers
mochten lezen en bekritiseren. Vanaf deze
plek willen wij onze scribenten bedanken
voor hun bijdragen. Een speciaal woord
van dank gaat uit naar: Niels, Emil, Daniel,
Mike, Maarten, Iris, Joëlle, Jorine en Jorijn
(3JS!). Zonder jullie was de DEMO niet
verder gekomen dan een heel groot Wordbestand dat meer fouten bevat dan de
huidige DEMO. Ten slotte zijn wij verheugd
dat ook de duurzaamheid van de redactie
is gewaarborgd. Met Mart Roumen en Tim
Langstraat hebben wij meer dan waardige
opvolgers gevonden. Wij wensen hen een
redactiejaar toe dat minstens zo mooi wordt
als dat van ons was.
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Door Gijsbert Werner
(De bioloog)

H

Door Marloes Noppen
(De internationaal-deskundige)

at gebeurt er als fossiele
brandstoffen uitgeput raken?
Met deze vraag ging ik op mijn
kop staan om de wereld vanuit een ander
perspectief te bekijken. Het bloed steeg (of
daalde in dit geval) naar mijn hoofd. Ik vroeg
mij af: zullen er zonder fossiele brandstoffen
meer heethoofden zijn? Misschien dat het
SIRE-spotje: ”We hebben soms een iets te
kort lontje in ons landje” weer terugkomt.
Hoewel, misschien kunnen we zonder fossiele
brandstoffen geen televisie meer kijken of
gebeurt dat sowieso niet meer. Wellicht
dat een glazen bol of handlezen mij verder
brengt. Het speculeren over de toekomst doet

Door Floris de Roy van Zuydewijn
(De econoom)

r zijn van die begrippen waar iedereen
zijn eigen waarheid in vindt en waar
je zonder uitleg niets mee kunt. Het
zijn begrippen waarmee een gesjeesde
marketeer pindakaas in de markt zet of een
communicatiemanager het corporate image
beïnvloedt. Het zijn de onderwerpen waar
in de Tweede Kamer eindeloos over wordt
gepalaverd. Het zijn begrippen, waar je niet
tegen kunt zijn. Economie, MVO, coherentie,
kennis. Wie op onze groene planeet is
er tegen een sterke economie, een goede
bedrijfsvoering, coherent overheidsbeleid
of het opbouwen van kennis?
Verduurzaaming is misschien wel het beste
voorbeeld van zo’n begrip. Je ziet het werkelijk
overal: duurzame haring, duurzaam beleid,
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oewel al herhaaldelijk voorspeld, schiet
het maar niet op met het einde van
fossiele brandstoffen. Met de ontdekking
van schaliegas, teerzanden en offshore
olievelden kunnen we weer decennia,
waarschijnlijk zelfs eeuwen, vooruit. Toch
zullen fossiele brandstoffen onvermijdelijk
ooit schaars worden. Natuurlijk zijn er
alternatieven maar niets heeft, net als olie
en gas, én een hoge energiedichtheid én is
makkelijk transporteerbaar én overvloedig en
goedkoop aanwezig. Wanneer de fossiele
brandstoffen opraken, zal energie dan ook
onherroepelijk kostbaarder worden.
Daarmee wordt onze relatie met energie weer
veel vergelijkbaarder met die van dieren.

W

E

Voor alle levende organismen is energie één
van de grootste beperkingen in het leven. Het
energieverbruik van een organisme staat gelijk
aan haar voedselconsumptie. Dat voedsel
wordt omgezet in lichaamweefsels (biomassa)
en gebruikt voor het verrichten van allerlei
nuttige arbeid. Er moeten immers nesten
gebouwd worden, territoria verdedigd en
partners gevonden. Elke beweging, elke
interactie, kost arbeid, dus energie, dus
voedsel. Eigenlijk is een dier een soort van
energiecentrale: er gaat voedsel (brandstof)
in en er komt biomassa en allerlei gedrag uit.
Het unieke aan de mens is dat een groot deel
van onze arbeid niet meer door onszelf maar
extern wordt verricht. In plaats van energie als

mij altijd denken aan de schilderijen van
Villemard, die in het begin van de twintigste
eeuw zijn toekomstvisies over het jaar 2000
in beeld bracht. Brandweermannen zouden
vliegen en we zouden ons louter nog via
de lucht vervoeren.
Het Tetlock onderzoek (2005) liet zien dat
experts er vaker naast zitten wat betreft
toekomstscenario’s dan hun niet-ingewijde
tegenhanger. Daar zit ik dan, wetend dat
er onder mijn column “de internationaaldeskundige” komt te staan. Daarentegen kan
ik het me niet voorstellen dat de mens geen
manier vindt om het gebrek aan fossiele
brandstoffen te overkomen. Het valt niet

duurzame relaties, duurzame energie,
duurzaam bier.
Begrijp me niet verkeerd, ik ben niet tegen
duurzaamheid. Sterker nog, alles moet
natuurlijk op den duur duurzaam. Maar wel
concreet. Is duurzaam bier gemaakt zonder
bestrijdingsmiddelen? Draait de brouwerij
op zonnepanelen? Kunnen we het over 40
jaar nog steeds drinken?
Met energie is dat net zo. We weten allemaal
dondersgoed dat fossiele brandstoffen opraken
en bij verbranding ons klimaat aantasten.
Energie moet dus verduurzamen. Maar hoe
doe je dat? Met CO2-certificaten? Isolatie?
Verbieden van oliewinning? Zonnepanelen
fiscaal aantrekkelijk maken? De urgentie
en noodzaak om te verduurzamen wordt

Wat gebeurt er als de fossiele
brandstoffen uitgeput raken?
voedsel te consumeren en onszelf vervolgens
te verplaatsen, te reinigen of warmte te
produceren, stoppen we machines vol met een
energiebron en laten een trein, wasmachine
of verwarming het zware werk opknappen.
Dit begon allemaal eeuwen geleden met
vooral hout als externe energiebron, maar
pas door overvloedige fossiele brandstoffen
schoot ons energieconsumptie echt omhoog.
Nu is energie in de natuur schaars, heel
schaars. De meeste organismen zijn door de
evolutie dan ook zorgvuldig vormgegeven om
er zo efficiënt mogelijk mee om te springen.
Planten investeren hun schaarse biomassa
waar de hoogste opbrengst te verwachten
is, zoals te zien is wanneer een plant in het

donker naar het licht toe groeit. Op hun
tocht langs bloemen vol energierijke nectar,
volgen bijen nauwkeurig een route die hun
energieopbrengst maximaliseert. Roofdieren
komen bij voorkeur alleen in beweging als
een prooi in zicht is. Dat ook wijzelf gebouwd
zijn om (traditioneel schaarse) voedselbronnen
optimaal te benutten, blijkt uit de om zich
heen grijpende obesitasepidemie.
Uniek is dus niet alleen dat het merendeel van
ons energieverbruik niet via ons voedsel en ons
lichaam loopt, maar ook dat energie eigenlijk
helemaal niet schaars voor ons is. Fossiele
brandstoffen, de naam zegt het eigenlijk
al, zijn niets anders dan de gefossileerde
planten en dieren van miljoenen jaren geleden:

te ontkennen dat we behoorlijk afhankelijk
zijn geworden, maar dat betekent niet dat
het niet mogelijk is onafhankelijkheid te
bereiken.
Ik zou door kunnen gaan met scenario’s
aanbieden tot ieder zijn of haar interesse
verliest, maar dat lijkt mij weinig zinvol. Op
een groter abstractieniveau blijf ik zelfs in
de grootste doemscenario’s overtuigd van
de vindingrijkheid van de mens. In India
gebruiken ze hiervoor het woord Jugaad,
wat vrij vertaald ‘geïmproviseerde oplossing’
betekent. Het gaat over meer doen met
minder, een fenomeen dat opkomt en niet
te plannen valt en daarom flexibiliteit vereist.

Jugaad stimuleert om kansen te zoeken in
moeilijke tijden. In Mexico kennen ze dit
concept ook. In beide landen ondervinden
ondernemers en bedrijven veel tegenwerking
door de situatie waar ze zich in bevinden.
Enerzijds door de corruptie en bureaucratie,
anderzijds door geweld. Zo valt in India
regelmatig de elektriciteit uit. Bovendien de
ontbreekt de benodigde infrastructuur op veel
locaties. In een zoektocht om vervanging te
vinden voor de koelkast werd in India de
Mitticool ontworpen: een doos gemaakt van
klei. Deze doos heeft geen elektriciteit nodig,
is geheel afbreekbaar en kost ongeveer
25 Euro.

gevoeld, maar iedereen hangt zijn eigen
definitie eraan. Hoe dwing je verduurzaming
af als het begrip zo breed en zo vaag is?
Is minder slecht ook goed? Of alleen een
radicale verandering?
Als econoom geloof ik niet in vrijblijvende
standaarden en vage begrippen. Ik geloof
dus niet in het corporate image van een
oliebedrijf, in duurzame Euro95 loodvrij en
in IFC performance standards. Wat betreft
duurzame energie zet ik al mijn energie in
voor een gezonde combinatie van wetgeving
en marktwerking.
Ten eerste wetgeving. Het zou volstrekt normaal
moeten zijn dat Afrikaanse bananenplukkers
boven de armoedegrens verdienen, dat
brandpreventie in Bengalese fabrieken in

orde is en om geen giftige stoffen te dumpen
in de Gobi-woestijn. Overheden moeten deze
negatieve effecten inprijzen door middel van
vergunningen, en door boetes op te leggen
bij overtreding. Geen vrijbijvendheid maar
ouderwetse wetgeving en straffen dus. Dit
bij voorkeur op mondiaal niveau, de fossiele
energiemarkt is immers zowel aan de vraagals aanbodzijde gemondialiseerd. Daarbij
zijn de gevolgen – het opraken van fossiele
bronnen en vervuiling – internationaal. Als
blijkt dat mondiaal niet direct haalbaar is,
dan moeten we beginnen op een kleinere
schaal – regionaal of nationaal.
Ten tweede de markt. Hoe schaarser
energie wordt, hoe interessanter alternatieve
energiebronnen worden. Faciliteer de

een soort van hele grote voorraad eten.
Die goedkope en overvloedige voorraad
voeren we aan onszelf, maar vooral aan
onze machines. We leven in feite op een
veel energierijker dieet dan de rest van de
natuur. Het einde van de fossiele brandstoffen,
zolang geen goede alternatieven worden
gevonden (en daar lijkt het nog niet op),
betekent dan ook simpelweg een terugkeer
naar ons oude laag-energetische dieet: net
als dat van alle andere dieren.

Gijsbert Werner promoveert in de biologie
aan de VU.

Nu denk ik niet dat Mitticool de oplossing
is voor de gebreken die ontstaan door het
gebrek aan fossiele brandstoffen. Mijn punt is
enkel het volgende: er zijn fantastische dingen
uitgevonden met behulp van het principe van
Jugaad. Mocht het nodig zijn, dan leren wij
het concept wellicht ook kennen. De mens is
niet hulpeloos zonder fossiele brandstoffen,
maar de situatie zal aanpassing vereisen.

Marloes Noppen studeert management
Stockholm School of Economics.

duurzame markt en zorg dat écht duurzame
energiebronnen voor bedrijven en particulieren
financieel interessant worden. Leg op elk
Nederlands dak een zonnepaneel, gooi
Nederland vol met oplaadpalen voor
electrische auto’s en gebruik aardwarmte.
Welke fossiele energie je ook noemt, of
het nou mazout, olie of, de nieuwste rage,
schaliegas is, op een moment raakt het op.
Het is oud, het schaadt de omgeving, en
hoewel het door schaarste financieel steeds
interessanter wordt, duw je het probleem
alleen maar vooruit. En dat is, in mijn eigen
definitie van het begrip, niet duurzaam.
Floris is beleidsmedewerker bij het Ministerie
van Buitenlandse Zaken.
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Duurzaamheid moet je doen! Daarom koos de redactie er deze editie voor om drie duurzame ondernemers te
portretteren. We bezochten Maurits Groen, die met zijn WakaWaka het donkere continent verlicht, KRNWTR
over kraanwater als duurzaam alternatief voor bronwater en Studio JUX, dat samenwerkt met fabrieken in Nepal
om iets te doen tegen de barre arbeidsomstandigheden in de mode-industrie.

Maurits Groen

brengt met de WakaWaka-lamp
op duurzame wijze licht naar
ontwikkelings-gebieden.

Tom Niekamp en
Tetsuro Miyazaki

binden met KRNWTR de strijd aan
met bronwater-producenten.

Carlien Helmink en
Jitske Lundgren

geven met Studio JUX de kledingindustrie een menselijk gezicht.
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“Als je bij ons koopt, betaal je te veel...

... maar je helpt mensen die voorheen zonder licht zaten.”

Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst
Als zesjarig jochie was Maurits Groen al
geboeid door het magische verhaal dat
van oude kranten nieuwe kranten gemaakt
konden worden. Toen hij in 1972 ging
studeren bracht de Club van Rome het
rapport ‘Grenzen aan de Groei’ uit waarin
diverse scenario’s worden geschetst omtrent
de problematiek van de eindigheid van
grondstoffen. Hoewel de rekencapaciteit
van de computers destijds slechts een fractie
was van de huidige generatie , volgen we
momenteel, zo stelt Groen, vrij nauwkeurig
één van die scenario’s. “Helaas is dat wel
het meest negatieve scenario”, zegt Groen.
Eén van de problemen die hij constateert is
dat veel hedendaagse milieuproblematiek
niet zichtbaar is. “Vroeger was vervuiling
zichtbaar; een vieze sloot of smerige
zwaveldampen uit een fabriekspijp. Nu de
wereld een groot dorp is geworden heb je
te maken met internationale milieuproblemen
zoals klimaatverandering, verlies van
biodiversiteit en ontbossing,” aldus Groen.
Volgens deze duurzame ondernemer worden
de armste mensen het hardst getroffen door
deze milieuproblemen. Zij hebben vaak
niet de mogelijkheden om milieuschade te
voorkomen of te herstellen. Zijn jongste bedrijf
Off-Grid Solutions probeert hier tegenwicht
aan te bieden door voor de allerarmsten
twee duurzame producten te ontwikkelen:
de WakaWaka Light en de WakaWaka
Power (WakaWaka betekent schitterend
licht in het Swahili). De WakaWaka Light
is een handzame LED-lamp die opgeladen
wordt via zonne-energie. De WakaWaka
Power biedt mensen de mogelijkheid om
bijvoorbeeld telefoons of laptops op te laden
zonder tussenkomst van een stroomnetwerk.
De eerste plannen voor de WakaWaka
Light ontstonden in 2010 tijdens het
Wereldkampioenschap voetbal in ZuidAfrika. De Zuid-Afrikaanse regering had
aan de mondiale voetbalbond FIFA
beloofd het eerste klimaatneutrale WK
te organiseren. Er was een prijsvraag
uitgeschreven voor ondernemers die met hun
ideeën konden helpen dit doel te realiseren.
Volgens de berekeningen zou er tijdens
het Wereldkampioenschap 2,8 miljoen
ton CO2 worden uitgestoten. Aangezien
een ton CO2 destijds 15 euro kostte, zou
de totale uitstoot 40 miljoen euro kosten.

Wij besloten de uitdaging aan te gaan
en stelden voor om de meeste gebruikte
lichtsoort in Zuid-Afrika, gloeilampen, te
vervangen door LED-lampen. Ons voorstel
won de prijsvraag (’Eeuwige roem, geen
prijzengeld’) en we konden aan de slag
met het project.”
“We rekenden toen uit dat wanneer je een
gloeilamp van 100 watt vervangt door een
LED-lamp van 8 watt, je 2 ton CO2 bespaart,
oftewel 30 euro. De productiekosten van een
LED-lamp waren 10 euro. We zagen dus een
businessmodel,” vertelt Groen. Gaandeweg
kwamen de ondernemers erachter dat veel
mensen niets hadden aan de LED-lamp,
omdat zij niet aangesloten waren op het
lichtnet. “Zelfs in het relatief ontwikkelde
Zuid-Afrika is 25 procent van de mensen
niet aangesloten op het lichtnet. Maar in
Tanzania is dit percentage 90 procent,
in Rwanda zelfs 97 procent. Wereldwijd
hebben 1,5 miljard mensen geen toegang
tot een stroomnetwerk”, legt hij uit. “Wij
vroegen ons af hoe mensen ’s avonds
dan aan licht komen. Mensen gebruiken
gevaarlijke kerosinelampen in hutjes. De
gevolgen zijn verschrikkelijk. Jaarlijks komen
er 300.000 mensen om, vooral kinderen,
door ongevallen met de kerosinelampen.
Dagelijks raken nog eens 6 miljoen mensen
voor hun leven ernstig verminkt. Daarom
zochten we een alternatief. Solar-LED bleek
het ei van Columbus te zijn,” verhaalt Groen.
Na enkele maanden dubben besluiten
Groen en zijn zakenpartner Camille van
Gestel om hun spaargeld te investeren in
een LED-lamp op zonne-energie. Groen
erkent dat de ondernemers zichzelf geen
gemakkelijke taak hebben gesteld. “We
willen een goed product voor een zo laag
mogelijke prijs aanbieden aan mensen die
het zich eigenlijk niet kunnen permitteren –en
dat vooral in ‘lastige’ landen.” Bovendien
mocht de lamp ‘er niet goedkoop uitzien’.
“Producten voor arme mensen zien er vaak
slecht uit. Maar wij wilden iets creëren dat
mensen in bijvoorbeeld Nederland ook
zouden willen kopen. Het ironische is dat
momenteel de helft van onze omzet uit
de Verenigde Staten en Nederland komt,”
zegt Groen. In westerse landen wordt de
lamp ook tegen een hogere prijs verkocht
dan in armere landen. “Maar daar doen
we niet geheimzinnig over. We zeggen
eerlijk: als je bij ons koopt, betaal je te

veel, maar je helpt mensen die voorheen
zonder licht zaten. Als we de verkoop
helemaal in eigen hand hebben, gaat er
voor elke verkochte WakaWaka ook één
naar een ontwikkelingsland. Wanneer er
‘derden’ (tussenhandel,) tussen zitten, kan
dat helaas niet, maar ook dan gaat een
zo groot mogelijk deel van de opbrengst
naar het ‘subsidiëren’ van de prijs van
WakaWaka’s in ontwikkelingslanden .”
De invloed van goede lichtvoorziening op
het leven van mensen in ontwikkelingslanden
is natuurlijk veel groter dan voor mensen
die de lamp meenemen naar de camping,
of aan hun kinderen geven als lees- of
nachtlampje bijvoorbeeld. “Onderzoek
heeft uitgewezen dat vrouwen tot een kwart
meer kunnen verdienen, omdat zij nu ook
’s avonds economische activiteiten zoals
het naaien van kleding kunnen ontplooien.
Schoolprestaties gaan met stappen vooruit
omdat kinderen langer aan hun huiswerk
kunnen zitten,” zegt Groen. De lamp heeft
inmiddels zijn weg gevonden naar diverse
landen, van Haïti tot Mali en van Kiribati tot
Guinee-Bissau. Voor de distributie wordt vaak
gebruik gemaakt van de lokale netwerken
van NGO’s die voor de samenwerking
aan een strenge selectieprocedure worden
onderworpen.
Ook de WakaWaka Power vindt zijn weg
over de wereld. Een grote Amerikaanse
hulporganisatie plaatste een grote order voor
Syrië nadat ze de crowdfundingscampagne
waarmee de WakaWaka Power werd
gefinancierd hadden gezien. “Daar was
de WakaWaka Power hard nodig. Maar
er was nog geen geld voor de productie.
De hulporganisatie wilde garant staan.
Toen hebben we de testfase ingekort en
de productie werd naar voren gehaald.
Riskant, maar noodzakelijk,” zegt Groen.
“Sluipschutters schoten mensen neer die op
zoek waren naar plekken om hun mobiele
telefoon op te laden. In een oorlog heb
je informatie nodig. Waar is mijn vrouw?
Waar zijn mijn kinderen? Waar is het veilig?
Dan heb je een telefoon nodig. Omdat de
situatie zo urgent is en ons product bij kan
dragen aan de veiligheid, vonden we dat
we het risico moesten nemen.”
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“Water heeft een slecht imago”
“Een gevecht tussen David en Goliath.”
Zo omschrijven Tetsuro Miyazaki (35) en
Tom Niekamp (39) de strijd die zij met
hun bedrijf WeTapWater aanbinden tegen
bronwaterproducenten. De ondernemers zijn
van mening dat kraanwater niet de status
heeft die het eigenlijk verdient.
De Nederlandse wegwerpcultuur was de oudstudievrienden al jaren een doorn in het oog.
Na het zien van een documentaire waarin
de milieugevolgen van plastic waterflessen
onder de loep worden genomen, besloten
zij in 2010 WeTapWater op te richten.
Aanvankelijk hadden de Amsterdammers
het doel om consumenten te informeren
over ecologische, sociale en politieke
gevolgen van verpakt drinkwater. Toen
de activiteiten steeds meer tijd in beslag
namen besloten zij kraanwater als merk te
lanceren, mede om hun tijdsinvesteringen
terug te verdienen middels commerciële
activiteiten. Met KRNWTR brengen zij
modieuze roestvrijstalen drinkflessen, glazen
karaffen, beugelflessen en drinkglazen aan
de man. Voor wie het bedrijf nog actiever
wil promoten zijn er T-shirts beschikbaar.
Horecazaken en bedrijven kunnen voordelige
pakketten aanschaffen. Al deze inspanningen
hebben ertoe geleid dat KRNWTR in
2012 tijdens het Nationaal Sustainability
Congres werd verkozen tot tweede meest
duurzame merk van 2012, achter biologische
supermarktketen Ekoplaza.

geslaagd om consumenten te overtuigen
dat hun product gezonder en puurder is dan
kraanwater. “Dat is onzin. Vrijwel in heel
Europa is het kraanwater prima te drinken,”
stelt Miyazaki. “In Zuid-Europese landen
verwarren Nederlanders vaak smaak met
veiligheid, omdat zij chloor proeven. Maar
als je een fles vult en even zonder dop laat
staan dan trekt het chloor uit het water en
is de smaak die we niet gewend zijn eraf.”
Alle producten van KRNWTR dragen
duidelijk het logo van het bedrijf. “Het is
een sociaal merk. We willen dat mensen,
die in onze ogen de juiste keuze maken,
bewust aan elkaar laten zien dat zij voor
kraanwater kiezen,” legt Miyazaki uit. Hij
wijst erop dat wanneer consumenten flesjes
van bekende bronwaterproducenten zoals
Spa en Evian hervullen met kraanwater zij
onbewust reclame blijven maken voor de
multinationals die milieuschade aanrichten.
Aanvankelijk begon het duo een
Facebookpagina,
waarop
10.000
‘fans’ werden gezocht om kraanwater
op de horecakaart te krijgen (inmiddels
bijna 20.000 leden), Later groeide dit
uit tot een volwaardig bedrijf dat diverse
producten verkocht. Desalniettemin wordt
de Facebookpagina nog uitgebreid gebruikt
voor de promotie van nieuwe producten,
verwijzingen naar wetenschappelijke
onderzoeken naar kraan- of bronwater,

“Kraanwater moet op 42 punten aan wettelijke eisen
voldoen, tegenover 17 voor bronwater.”
“We merkten dat er een imagoprobleem was
voor water. Het wordt vaak niet gezien als
een volwaardig product,” zegt Miyazaki. De
ondernemers wijzen erop dat kraanwater in
Nederland wettelijk gezien aan meer eisen
moet voldoen dan bronwater. “Kraanwater
moet op 42 punten aan wettelijke eisen
voldoen, tegenover 17 voor bronwater,”
aldus Niekamp. Bovendien is kraanwater
volgens de website van het bedrijf tot
duizendmaal goedkoper en komt er bij
de productie 300 keer minder CO2 vrij
dan bij flessenwater. Niekamp meent dat
bronwaterproducenten er dankzij enorme
campagnes en lobbybudgetten in zijn
8
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recepten en recensies van restaurants met
betrekking tot het al dan niet serveren
van kraanwater. Die recensies komen
van de KRNWTR-app. Deze app, die via
crowdsourcing werd gefinancierd en op
Wereldwaterdag werd gelanceerd, geeft
consumenten de gelegenheid om restaurants
te beoordelen op de beschikbaarheid van
kraanwater. Gebruikers geven een groen glas
wanneer de horecagelegenheid kraanwater
gratis of tegen een redelijk prijs biedt. Een
oranje glas staat voor wel gekregen, maar
het verkrijgen kostte veel moeite of was
prijzig. Bij een rood glas werd er geen
kraanwater verstrekt.

Toch zagen de ondernemers vorig jaar geen
brood in het plan van GroenLinks om de
horeca te verplichten gratis kraanwater aan
te bieden. “Ik vind niet dat je als politieke
partij moet opleggen dat een ondernemer per
se gratis moet schenken,” aldus Miyazaki.
Bovendien zijn consumenten bereid om iets
te betalen voor kraanwater. “Onderzoek
heeft uitgewezen dat consumenten 0,50 euro
per glas en 2,00 euro per karaf redelijke
prijzen vinden,” vertelt Niekamp.
KRNWTR heeft niet alleen horecabedrijven
op de korrel, maar hoopt ook overheden
te laten nadenken over hun watergebruik.
“Milieubewuste (lokale) overheden kunnen
soms veel geld besparen door geen
bronwater meer te schenken en over te
stappen op kraanwater. Door gebruik te
maken van KRNWTR-producten laat je
duidelijk zien dat je bewust voor het milieu
kiest en stimuleer je dat men gaat nadenken
over simpele en voor de hand liggende
duurzame alternatieven,” stelt Miyazaki.
KRNWTR mag onder meer de provincie
Overijssel en het Belgische Gent tot de
klantenkring rekenen.
Momenteel kan het duo nog niet leven
van de opbrengsten van WeTapWater en
KRNWTR. Het bedrijf heeft circa 25.000
flessen, karaffen en beugelflessen verkocht,
maar alle inkomsten worden vooralsnog
geherinvesteerd in het bedrijf. In 2013 hopen
de ondernemers een bescheiden inkomen
uit hun zaak te halen. In vergelijking met
Spadel, in Nederland marktleider op het
gebied van bronwater, is WeTapWater met
recht een kleinduimpje. Spadel rapporteerde
over 2011 een omzet van 219,7 miljoen
euro en een nettowinst van 8,7 miljoen. De
kleine schaal belemmert de ondernemers
om de productieketen van hun drinkflessen
volledig na te gaan. Een bezoek aan de
Chinese producent van de rvs-flessen is te
kostbaar. Ook is het nog niet exact duidelijk
hoe milieubelastend de drinkflessen van
KRNWTR zijn in vergelijking met plastic
flessen. “Dat is nog wel iets wat we willen
onderzoeken,” zegt Niekamp.

“In Nederland worden ontwikkelingswerk en
ondernemen te veel als tegenpolen gezien.”
Modeontwerpster Jitske Lundgren bezocht
ooit een kledingfabriek in India. De man
die de kleding verfde, stond tot zijn kin
in een grote bak met paarse verf. De verf
was in zijn huid getrokken, waardoor hij
letterlijk paars door het leven moest. Deze
confrontatie zette haar aan om Studio JUX
op te richten. Een paar jaar later sloot
Carlien Helmink als partner bij Jitske aan.
In de binnentuin van een bedrijvenpand
(waar overigens alleen duurzame bedrijven
mogen huren!) had de DEMO-redactie een
gesprek met Carlien. Het grootste probleem in
Nederland is volgens haar dat duurzaamheid
en ondernemen als tegenpolen worden
gezien. Studio JUX laat zien dat beide
juist goed samen kunnen gaan.
Studio JUX is een kledingmerk dat in
samenwerking met fabrieken in Nepal
duurzame kleding produceert. Bovendien
werken ze samen met kledingateliers in
Nederland en Portugal. De kleding is op
verschillende manieren duurzaam. In de eerste
plaats moeten de arbeidsomstandigheden in
het productieproces goed zijn. Verder zijn de
stoffen die gebruikt worden milieuvriendelijk
doordat ze bijvoorbeeld gerecycled of
biologisch afbreekbaar zijn. In de beginjaren
was JUX voornamelijk een kunstproject dat
liet zien dat mode ook fair trade kan. Toen
Carlien bij het project betrokken raakte,
hebben ze het vercommercialiseerd. “Door
zoveel mogelijk van onze kleding te verkopen,
zou het opgebrachte geld terug kunnen
naar Nepal. Dan ontstaat er een gezonde
productiecirkel, waar het land veel meer
aan heeft. Inmiddels hebben we zo’n 85
verkooppunten in 16 verschillende landen
en ieder seizoen groeien we nog.”
De Nepalese fabrieken waar Studio JUX
mee samenwerkt, worden nauwkeurig
geselecteerd. Het allerbelangrijkste is daarbij
dat de arbeidsomstandigheden goed zijn.
Carlien: “Vaak merk je dit vrij snel op, al
tijdens het eerste e-mailcontact. Als zij zich
voorstaan op zoveel mogelijk productie op
zo kort mogelijke termijn, weten wij al dat
het ‘mis’ is.” Wel is het voor JUX belangrijk
om in een open gesprek te bespreken wat
beide partijen willen. Uit een voorbeeld dat
Carlien geeft, blijkt dat cultuurverschillen
kunnen zorgen voor een verschillende kijk
op wat ‘goed’ is: “Wij wilden zorgen dat
iedereen op een stoel kon zitten tijdens
het maken van kleding. Een jongen had

het vak nog van zijn opa geleerd, die de
kleding zittend op de grond maakte. Deze
jongen vond het helemaal niet fijn om op
een stoel te zitten.”
Uiteindelijk komt de kleding terecht bij diverse
verkooppunten, variërend van veganistische
boetieks tot de Wehkamp. Carlien: “Wij
willen bereiken dat er verandering komt in de
slechte omstandigheden in de mode-industrie.
De beste manier om dit te bewerkstelligen,
is een zo groot mogelijk publiek bereiken.

is om het merk groter te maken, zodat de
problematiek onder de aandacht wordt
gebracht. Recentelijk hebben we nieuwe
salesagenten aangenomen in Denemarken,
Noorwegen en Australië. Verder willen
we in Nepal nog veel meer mensen aan
het werk krijgen. Met de winsten van de
fabrieken willen we sociale projecten
ondersteunen. Op dit moment zijn we
betrokken bij een kindertehuis. In Nepal
zijn echter al veel kindertehuizen, terwijl de
ouderen worden overgeslagen. Daarom is

“Met het nummer in je kleding kun je de maker van
jouw kledingstuk terugvinden.”
Voor ons maakt het niet uit of mensen ons
product kopen omdat zij veganistisch zijn
of omdat ze achter ons verhaal staan. Wij
stellen dan ook niet de eis dat de winkels
waaraan wij leveren alleen maar duurzame
kleding verkopen. Ik hang juist heel graag
naast niet-duurzame merken, om te laten
zien dat wij het duurzame alternatief zijn.”
Wat voor Studio JUX ook belangrijk is, is
dat de maker van de kleding een gezicht
krijgt. In de normale confectie worden
traceernummers in kleding gebruikt zodat
de makers in de gaten gehouden kunnen
worden. Zo wordt er bijgehouden hoe
snel ze werken en als ze fouten maken
kunnen ze daarvoor op het matje geroepen
worden. Carlien legt uit dat Studio JUX deze
nummers juist op een positieve manier wil
gebruiken: “Wat die mensen kunnen, is echt
heel knap. Zij verdienen daar respect voor.
De kleding die wij in de Kalverstraat zien
hangen, ziet eruit alsof deze gemaakt wordt
door machines. Hierdoor wordt de mens
achter het productieproces onzichtbaar. Op
onze website vertellen de makers van de
kleding hun persoonlijke verhaal. Met het
nummer in je kleding, kun je de maker van
jouw kledingstuk terugvinden.” Op deze
manier brengt Studio JUX het belang van
een eerlijk productieproces dichter bij de
belevingswereld van de consument.
Echte ondernemers denken continu na over
nieuwe doelstellingen. Zo ook de ambitieuze
dames van JUX. Carlien: “Ons primaire doel

één van onze doelen om op korte termijn
een bejaardencentrum neer te zetten. Verder
willen we nog veel meer voor de directe
omgeving van onze fabrieken betekenen.
Er is een tekort aan water voor huishoudelijk
gebruik, terwijl er zo veel regen valt! We
zijn nu aan het kijken of we het regenwater
kunnen opvangen zodat de buurt daar
gebruik van kan maken.”
Of ze haar hele leven bij Studio JUX
betrokken wil blijven? “Ik zou in ieder
geval de verantwoordelijkheid die we nu
over de medewerkers van de fabrieken
hebben nooit zomaar laten vallen. Maar
als ik ooit misbaar ben bij Studio JUX,
wil ik de politiek in.” Het verhaal waar
Carlien dan de bühne mee op wil? “Dat
ondernemen en ontwikkelingswerk niet
meer als tegenstelling worden gezien. Er
moeten veel meer mogelijkheden gecreëerd
worden waarin die twee samengaan. Dit
gebeurt in andere landen al veel meer dan
in Nederland. Ja… Dat zou mijn grote
strijdpunt worden.”

Ga naar www.studiojux.com voor
de persoonlijke verhalen van de
kledingmakers, de kledingcollectie, de
webshop van Studio JUX en meer.
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Duurzame
economische

groei

De economie in Nederland zit in een neerwaartse spiraal. Om het tij voor de lange termijn te keren moeten
we onze visie op economische groei herzien. Economische groei is positief en zorgt voor een betere kwaliteit
van leven. Dat wordt momenteel ook in veel opkomende economieën ervaren. De OESO verwacht dat de
bevolking toe gaat nemen naar 9 miljard mensen in 2050 en daarnaast wordt in die tijd een verviervoudiging
van de wereldeconomie verwacht. Deze groei gaat tot nu toe echter gepaard met een toename van het gebruik
van energie, water en andere grondstoffen en is bovendien verantwoordelijk voor klimaatverandering en verlies
van biodiversiteit. Daarom is het noodzakelijk om naar nieuwe manieren van groei te gaan kijken. Duurzame
economische groei is hierbij de oplossing. Duurzame economische groei is groei die op de lange termijn
mogelijk is en daardoor eerlijker met de middelen en mogelijkheden van de aarde omgaat voor toekomstige
(en huidige) generaties.
Door Wiebe Janssen

D

e vraag doet zich dan voor waarom
we niet direct overstappen op
duurzame economische groei. Er
zijn genoeg ideeën en mogelijkheden voor
handen! Op dit moment komen de duurzame
innovaties die dit mogelijk maken echter niet
genoeg tot wasdom. Er zijn verschillende
redenen waarom dit momenteel niet lukt.
Ik zal er hieronder twee toelichten.
De eerste belangrijke reden waarom het
niet lukt om over te stappen naar duurzame
economische groei, is het bestaande regime.
Met ‘regime’ bedoel ik de manier waarop
de economie is georganiseerd, oftewel: alles
wat wij nu gebruiken, kopen, het onderwijs
dat wij volgen, maar ook de regels die
wij hebben in de huidige samenleving.
Een synoniem is ook wel de institutionele
omgeving. Ik zal de betekenis van ‘regime’
of ‘institutionele omgeving’ toelichten door
de auto als voorbeeld te gebruiken.
Met de huidige autotechnologie is het
mogelijk om een auto in Nederland vol
te tanken en dan in één keer naar ZuidFrankrijk te rijden. Bovendien hoef je niet
snel bang te zijn dat je autopech krijgt. In het
verleden was dit niet het geval. Naar ZuidFrankrijk moest je minstens vier keer tanken
onderweg. Daarnaast moest een auto elke
10
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5000 kilometer een servicebeurt hebben.
Kortom, de conventionele autotechnologie
is vandaag de dag perfect. Het enige
nadeel is dat er negatieve effecten zijn
op het milieu dankzij het gebruik van de
bestaande technologie. Daarbij komt dat
we het belastingsysteem zodanig hebben
ingericht dat de overheid vaste inkomsten
heeft uit de verkoop en het gebruik van
de auto’s, wat het extra moeilijk maakt
om de stand van zaken te herzien. Dit is
een voorbeeld van een bestaand regime.
Om dit regime te doorbreken is veel
doorzettingsvermogen nodig. Huidige
autofabrikanten willen bijvoorbeeld hun
marktaandeel niet verliezen en zullen
daarom hun technologie continu proberen
te verbeteren. Dit lijkt goed voor ons, alleen
belemmert het wel de transitie naar echt
duurzame oplossingen. Door dit (volkomen
logische) proces duurt het jaren langer
voordat duurzame alternatieven rendabel
op de markt gebracht kunnen worden. Het
is van belang om dit proces te erkennen,
zodat we op een realistische manier naar
huidige en veelbelovende innovaties kunnen
kijken.
Een andere reden waarom duurzame
economische groei niet vanzelfsprekend
is, is dat de innovaties die dit mogelijk
moeten maken ’hoopvolle gedrochten’ zijn.

Innovaties werken in het begin vaak slecht,
zijn te duur en lijden aan kinderziektes
Hierdoor hebben innovaties vaak tijd
nodig voordat ze zijn geperfectioneerd
waardoor ze serieus kunnen concurreren
met de bestaande technologie. Hier gaan
vaak tientallen jaren overheen.
Mobiele telefonie is het sprekend voorbeeld
van decennia ontwikkeling. We kennen
allemaal de enorme koelkasten van telefoons.
Echter, er ging ruim dertig jaar ontwikkeling
vooraf aan deze koelkasten. Deze
ontwikkeling vond plaats in nichemarkten
zoals de offshore industrie. De grote
koelkasttelefoons waren de eerste mobiele
telefoons die beschikbaar waren voor de
consument. Ze zijn echter nog lang niet te
vergelijken met de huidige mobiele telefonie.
Ook deze ontwikkeling heeft tientallen jaren
geduurd. Het is daarom niet realistisch om te
verwachten dat de ’hoopvolle gedrochten’
direct kunnen concurreren op hetzelfde niveau
met de huidige technologieën.
Hoe kunnen we innovaties wel laten slagen
om naar duurzame economische groei te
gaan? Er bestaat helaas geen blauwdruk
voor duurzame economische groei. De
aanpak hangt onder meer af van het
niveau van economische ontwikkeling, de
druk op het milieu, het gevoerde beleid
en de bestaande regimes. Wel zijn er

verschillende randvoorwaarden die duurzame
innovaties meer kans geven zodat duurzame
economische groei beter mogelijk wordt
gemaakt.
Ten eerste moeten de negatieve externe
effecten (ook wel externaliteiten) van het
gebruik op het milieu worden meegerekend
in de productie. De maatschappelijke
kosten van productie zijn momenteel hoger
dan de private kosten. De maatschappij
betaalt dus voor de consumptie van het
individu. Deze externaliteiten zouden
daarom geïnternaliseerd (meegerekend in
de kosten) moeten worden. Dit kan door
milieueffecten te beprijzen zoals heffingen
en verhandelbare rechten, maar ook door
voorwaarden te stellen met behulp van weten regelgeving. Op de korte termijn lijken
deze maatregelen erg schadelijk. Huidige
bedrijven zullen dan ook moord en brand
schreeuwen. Het beprijzen van milieugebruik
hoeft echter niet tot een lastenverzwaring voor
burgers en bedrijven te leiden. De overheid
kan de extra belastinginkomsten voor het
beprijzen van het milieu terugsluizen naar de
consument en het bedrijfsleven door lagere
inkomsten- en vennootschapsbelastingen te
heffen. Het belangrijkste gevolg van het
internaliseren van negatieve effecten is
dat iedereen gedwongen wordt om op
een andere manier naar consumeren en
produceren te kijken.

Ten tweede zullen perverse prikkels uit
het systeem gehaald moeten worden. In
Nederland betalen grootverbruikers van
energie minder belasting dan kleinverbruikers.
Op die manier worden grote verbruikers
niet bestraft maar beloond om veel energie
te gebruiken. Wanneer we dit zouden
afschaffen, is het gevolg een negatief
effect op de concurrentiepositie van het
huidige regime. Om de stap te kunnen
maken naar duurzame economische groei is
het noodzakelijk om door deze zure appel
heen te bijten. Door de perverse prikkels
uit het systeem te halen, creëer je namelijk
juist weer een nieuwe industrie en een poel
van ondernemers die op een andere manier
naar ondernemerschap kijken.
In Nederland zijn er nog diverse andere
perverse prikkels, zoals het belastingvoordeel
op bestelauto’s ten opzichte van personenauto’s
en de lagere tarieven van energiebelasting
voor de glastuinbouw. Daarnaast zullen er
ook op mondiaal niveau perverse prikkels uit
het systeem gehaald moeten worden. Zoals
de vrijstelling van accijnzen op kerosine voor
vliegtuigen. Dit zorgt voor een oneerlijke
concurrentie met andere vervoersmiddelen,
waarbij wel gewoon accijnzen betaalt moeten
worden. Een gevolg is bovendien dat vliegen
erg goedkoop is. De verhouding private
en maatschappelijke kosten zijn hier totaal
scheefgegroeid.

Tot slot is het van belang dat we gaan
inzien dat duurzame economische groei niet
vanzelfsprekend is. De transitie gaat gepaard
met veel tegenstribbeling van het huidige
regime. Het emissiehandelssysteem voor
koolstofdioxiderechten spreekt boekdelen.
De intenties van dit systeem zijn goed,
maar doordat er buitensporig veel gratis
rechten op de markt aanwezig zijn om
de concurrentiepositie van het huidige
regime van bedrijven veilig te stellen,
faalt het systeem als geheel. Om duurzame
economische groei mogelijk te maken zal er
daarom een breed draagvlak in Nederland
en Europa gecreëerd moeten worden. Dit
zal ons stap voor stap verder brengen. Laten
we verstandig uit deze crisis komen en niet
doorgaan met halfbakken maatregelen. Op
naar een duurzame economie!

Wiebe Janssen is portefeuillehouder
Economie, Financiën en Sociaal. Hij studeert
Natuurwetenschap en Innovatiemanagement
en Economie en Bedrijfseconomie aan de
Universiteit Utrecht.
NUMMER 2, ZOMER 2013

11

Democratisering van

innovatiekapitaal stimuleert MKB
Begin dit jaar pleitten Jan-Willem de Bruin en Manuel Buitenhuis in het NRC voor de herverdeling van de
beschikbare gelden binnen het topsectorenbeleid. In plaats van in te zetten op multinationals als Philips, verdient
het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) als spil van innoverend Nederland deze financiële prikkel. Symbid steunt
deze benadering van het innovatiebeleid en identificeert nog een manier om de verdere ontwikkeling van het
MKB te stimuleren. Behalve microkredieten en regelvrije zones, kan het innoverend MKB ook verder tot wasdom
komen door middel van financiering vanuit de private sector, oftewel crowdfunding.
Door Ludwine Dekker

C

rowdfunding is het (via internet) bij
elkaar brengen van een doelkapitaal
door een groep mensen, waarbij
de groepsleden ieder een eigen financiële
bijdrage leveren. Hoewel crowdfunding steeds
meer aan populariteit heeft gewonnen in de
afgelopen vijf jaar, vond een van de eerste
crowdfundingcampagnes al plaats in 1997.
De fans van de Britse band Marillion legden
gezamenlijk het benodigde bedrag in om
deze band van Amerika naar Engeland te
laten overkomen. Hierna is crowdfunding
vanaf circa 2004 weer in de belangstelling
komen te staan door platformen als Sellaband
(voor muziek) en Kickstarter. Na succesvolle
campagnes als Pebblewatch is ook de
media-aandacht rondom crowdfunding
sterk toegenomen.
Er zijn verschillende soorten crowdfunding.
Kickstarter hanteert het ’reward-based model’:
mensen leggen een bepaald bedrag in
waarna zij een cadeau ontvangen, vaak
het product waarvoor de financiering wordt
opgehaald. Donatie-crowdfunding draait om
goede doelen, zonder dat de geldgever in
ruil voor zijn inleg iets terug krijgt. Een meer
zakelijke variant is ’peer-to-peer-lending’,
oftewel vreemd vermogen-crowdfunding.
Hier lenen consumenten elkaar geld uit.
Deze soorten platforms staan vrijwel altijd
onder toezicht van de Autoriteit Financiële
Markten en vaak moet de ondernemer
tekenen met hoofdelijke aansprakelijkheid. Ten
slotte is er de andere zakelijke vorm, ‘equitbased crowdfunding’, of eigen vermogencrowdfunding. Hierbij verkopen startende
of groeiende bedrijven een deel van hun
bedrijf aan particuliere investeerders in de
vorm van aandelen.
De groei van de crowdfunding is significant.
In 2012 was de financieringsvraag van
het Nederlandse MKB volgens de MKB
Financieringsmonitor zo’n 12.6 miljard
12
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euro. In hetzelfde jaar verdubbelde het
gecrowdfunde bedrag ten opzichte van
2011: 3 miljoen euro in de eerste helft
van 2012 tegen 2.5 miljoen euro in heel
2011, volgens crowdfundingadviesbureau
Douw & Koren. Bedrijven haalden in 2012
gemiddeld zo’n 38.000 euro op, terwijl het
gemiddelde project in de overige sectoren
(Creatief, Internationale Samenwerking, of
Wijk, Natuur & Sport) zo’n 15.300 euro
ophaalde. Over heel 2012 werd 14 miljoen
euro gecrowdfund, een bedrag dat in 2014
in Nederland zal oplopen naar 100 miljoen
euro, volgens Crowdfunding.nl.
Geld zat dus
“Geld zat, dus!”, meldde Korstiaan Zandvliet,
CEO van crowdfunding platform Symbid in de
Nieuwsuur-uitzending over MKB-financiering.
Maar draagt crowdfunding nu bij aan een
innoverend MKB? Crowdfunding wordt door
velen (terecht of onterecht) gezien als de
democratisering van kapitaal. Er wordt
“gestemd met de portemonnee”. Investeert
de overheid niet in het windmolenpark dat
je wilt hebben? Dan doe je het lekker zelf.
De zelfredzaamheid van de burger die de
overheid zo promoot, komt steeds meer
tot uiting in het financieren van initiatieven
waar de geldschieters zelf baat bij hebben,
financieel dan wel emotioneel.
Privaat kapitaal wordt dus geïnvesteerd ten
behoeve van lokale initiatieven, maar ook
ten behoeve van initiatieven waarop de
geldgever een bepaald rendement behaalt,
zoals rente of een toename van de waarde
van de aangekochte aandelen. Het rendement
en de betrokkenheid van de investeerder bij
de ondernemer en het bedrijf (met name
bij eigen vermogen-crowdfunding) zijn
kenmerkend voor deze manier van private
kapitaalvoorziening.
Het zijn echter niet alleen private financiers
die het MKB aan start- en groeikapitaal
helpen. Instellingen als subsidieadviseurs,

banken of ’incubators’ tonen ook interesse
in crowdfunding. Dat blijkt bijvoorbeeld uit
de ABN-AMRO-pilot ’Seeds’. Ook financieel
adviseurs die hun klanten wel willen maar
niet kunnen helpen, bijvoorbeeld vanwege
restricties naar aanleiding van Basel 3 (de
Europese wet- en regelgeving omtrent de
kapitaaleisen voor banken), verwijzen
deze mensen steeds vaker door naar
crowdfundingplatforms.
Het via crowdfunding opgehaalde
kapitaal kan tevens een reden zijn om een
kredietaanvraag nogmaals onder de loep te
nemen. Allereerst omdat de ondernemer heeft
laten zien dat er genoeg mensen zijn die in
het product geloven, maar ook dat hijzelf
de juiste capaciteiten heeft om hetgeen dat
nodig is voor elkaar te krijgen. In het geval
van eigen vermogen-crowdfunding kan de
balans van de ondernemer er dusdanig op
vooruit gaan dat een financier de aanvraag
alsnog in behandeling neemt, omdat de
solvabiliteit van de onderneming is verbeterd.
Crowdfunding: meer dan kapitaal
Dat betekent dat crowdfunding het MKB niet
alleen verder helpt door middel van kapitaal.
Het biedt ondernemers door de ‘crowd’
aangeleverd advies, een testmarkt waaruit
blijkt of het product gewild is, het netwerk
van de investeerders en andere poorten tot
extra financiering. Een voorbeeld hiervan is
de high-tech start-up Holland Haptics, dat
nu gevestigd is in het ondernemerscentrum
YESDelft!. Holland Haptics is in 2012 opgericht
door Frederic Petrignani. Hij wil het mogelijk
maken dat mensen elkaar kunnen aanraken via
internet. Met een digitale ’touch membrane’,
oftewel de ‘iCarezz’, is dat nu gelukt.
Petrignani startte echter met weinig meer
dan het idee zelf. Na zijn bedrijfsplan te
hebben uitgewerkt en zijn pitch online te
hebben geplaatst, zei hij dat de campagne
de echte start van de venture markeerde.
Heeft hij alleen 20.000 euro opgehaald?

Nee. Door zijn bedrijf te starten met deze
campagne heeft hij ook aandeelhouders
binnengehaald van CapGemini en Microsoft,
zit hij in het YESDelft!-centrum, heeft hij de
Get-in-the-Ring-award gewonnen, is er een
tweede crowdfundingcampagne gestart en
afgerond, zijn er mensen aangenomen en
zijn er externe financiers aangetrokken. Ook
zijn de eerste werkende iCarezz’ verkocht.
Petrignani vertelt over zijn ervaring met
het verkrijgen van MKB-financiering: “Voor
startende ondernemers met onvoldoende eigen
vermogen is crowdfunding dé oplossing,
vooral in een klein land met relatief weinig
durfkapitaal. De taak van de overheid
is er bij crowdfunding vooral een van
stimulering. Bijvoorbeeld door het creëren
van belastingvoordelen voor investeerders,
zoals in het Verenigd Koninkrijk.”
Het werkt: wat nu?
Het voorbeeld van Holland Haptics staat niet
op zichzelf. In 2012 werden 570 bedrijven
aan kapitaal geholpen door middel van
crowdfunding en telde Nederland zo’n 24
platforms. Wat moet er verder gebeuren
om crowdfunding tot ontwikkeling te laten
komen en als aanjager te kunnen gebruiken
voor het Nederlandse MKB?
Hoewel het bedrijfsleven als zakelijke
kant van de crowdfundingindustrie een
voortrekkersrol inneemt, is er vanuit de
overheid steun nodig voor de wet- en
regelgeving rondom crowdfunding en
crowdfundingplatforms. Al eerder pleitte
bijvoorbeeld Geldvoorelkaar voor strenger

toezicht op crowdfundingplatforms vanuit
de overheid. Ook Symbid heeft zelf zorg
gedragen voor verschillende maatregelen
zoals het veiligstellen van de gelden middels
het onder toezicht stellen van haar e-money
security partner Intersolve (onder toezicht
van de AFM en DNB).
Dit moet veranderen, beseft ook de politiek.
Het blijft echter onduidelijk wat er wel en
niet mag. Voor donatie-crowdfunding is
bijvoorbeeld geen vergunning nodig van de
AFM, voor lenings-crowdfunding weer wel.
Het creëren van duidelijkheid over wat wel en
niet mag, en wat wel en niet vereist is, is dus
voor zowel de crowdfundingplatforms als de
ondernemers en de investeerders belangrijk.
Het zorgt voor zekerheid en beheersbaarheid
waardoor de koudwatervrees die er momenteel
nog heerst, wordt weggenomen. Tevens zijn
dit de eerste stappen naar een Europees
crowdfundingbeleid.
Het European Crowdfunding Network
gelooft dat door het doorvoeren van een
duidelijk Europees beleid op deze nieuwe
financieringsvorm, het mogelijk is Europa
economisch weerbaarder te maken. Geen
vreemde aanname wanneer blijkt dat 99
procent van de Europese bedrijven tot het
MKB gerekend wordt. Het Europese MKB
is daarbovenop verantwoordelijk voor
zo’n 60 procent van alle banen. Binnen
Europa is Nederland een grote speler op het
gebied van crowdfunding. Zo’n 7 procent
van alle crowdfundingplatforms bevindt zich
in Nederland, waarmee Nederland deze
nieuwe financieringsvorm lijkt te omarmen.

Investeren door internationale investeerders
komt inmiddels redelijk op gang, maar de
aanvragen van buitenlandse bedrijven moeten
vanwege wet- en regelgeving vaak nog
worden afgewezen. Zo moet het bedrijf
van de ondernemer vaak de juridische
entiteit aannemen van het land waarin het
crowdfundingplatform zich bevindt. Oftewel,
het wordt voor een Nederlandse ondernemer
lastig om via een Duits platform kapitaal
te verkrijgen en vice versa. Welke Duitse
ondernemer zal immers een Nederlandse
B.V. willen oprichten en zijn bedrijf willen
onderwerpen aan de Nederlandse
wetgeving? Er moet dus zowel nationaal
als internationaal ruimte worden gemaakt
voor de wet- en regelgeving. Eén van de
grootste bijdragen van de overheid aan
het innoverend MKB bestaat dus niet uit het
verschaffen van kapitaal, maar het ontwikkelen
van wet- en regelgeving die de vastgelopen
kredietmarkt weer stimuleert en daarmee het
innoverend MKB een impuls geeft.

Ludwine Dekker werkt als marketing- en
campagnemanager voor Symbid, waarbij
ze projectmatig ondernemers coacht en
de marketinganalyses en activiteiten van
Symbid beheert. Eerder behaalde ze haar
Master ‘Nieuwe Media & Digitale Cultuur’
aan de Universiteit van Utrecht, en daarvoor
behaalde ze haar Bachelor ‘Interactieve
Media: Business & Organisation’. Daarnaast
schrijft ze met regelmaat over technologie en
innovatie, marketing en ondernemerschap,
en digitale geesteswetenschappen.
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Laat omschakeling naar duurzame energie en industrie

niet over aan de markt
Door Bas Eickhout

W

e staan aan de start van een
revolutie. Een energierevolutie
die de monopoliepositie van
de grote energiebedrijven doorbreekt en
mensen zelf zeggenschap en controle over
de energieopwekking geeft. Nieuwe energie
die niet leidt tot uitputting van kostbare
grondstoffen, klimaatverandering en vuile
lucht. Deze transitie geeft macht aan kleine
energiegebruikers, aan ons, doordat we zelf
in onze energiebehoefte kunnen voorzien.
Energiecoöperatieven en lokale initiatieven
voor groene energie bloeien op. Ook in
de industriesector is een revolutie aan het
opborrelen. De chemische industrie gaat
afkicken van haar fossiele verslaving en zal
overschakelen op hernieuwbare grondstoffen.
Veel andere industrieën zullen omschakelen
naar recycling van grondstoffen.
Ja, dit is een groen verhaal, maar ook
pure economische noodzaak. Zonder een
energierevolutie gestoeld op duurzame energie
en innovatie zal Europa ook de komende
jaren in de put blijven zitten. De prijzen
voor olie en andere grondstoffen rijzen de
pan uit. Europa heeft weinig grondstoffen in
eigen bodem en is bijna volledig afhankelijk
van dure importen. Europa moet haar kracht
dus halen uit nieuwe vormen van energie
en industrie; uit innovatieve ondernemingen
die meer kunnen maken met minder. Tot
zover lijken D66 en GroenLinks het eens en
verwelkom ik de gezamenlijke strijd voor
deze duurzame toekomst. Maar de grote
vraag is wel hoe serieus D66 met haar
verhaal over duurzaamheid is. Te vaak zie
ik inconsistenties.
Zo zet GroenLinks vraagtekens bij vrijhandel
als walhalla. Neem de vrijhandelsverdragen
met de VS en Canada, die kunnen ertoe
leiden dat EU-landen hun milieuwetgeving
versoepelen om schadeclaims te voorkomen.
In het voorlopige vrijhandelsverdrag met
14
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Canada is namelijk een geschillenclausule
voor investeerders opgenomen zodat
buitenlandse investeerders compensatie
kunnen eisen als wetgeving ze hindert. In
Duitsland is het Zweedse energiebedrijf
Vattenfall al een zaak tegen de staat begonnen
vanwege het Duitse besluit om kerncentrales
te sluiten. De kortzichtige winstbelangen van
grote multinationals worden zo boven de
belangen van de staat en die van haar burgers
gezet. D66-Europarlementariër Marietje
Schaake vindt deze kritiek overdreven: “Het
mechanisme creëert garanties voor bedrijven
en kan daardoor bijdragen aan het stimuleren
van wederzijdse investeringen.”
Vrijhandel kan inderdaad wederzijdse
investeringen stimuleren, maar willen we die
investeringen wel, als die leiden tot vernietiging
van oerbossen, vervuilde rivieren en extra
klimaatuitstoot? GroenLinks vindt van niet en
vindt zulke garanties voor oliebedrijven als
Shell niet belangrijker dan de aanpak van
klimaatverandering. De geschillenclausule
is uitgevonden voor verdragen met minder
ontwikkelde landen waar bedrijven soms
tegen een weerbarstige werkelijkheid
aanlopen. In zo’n relatie is een clausule
nog te billijken. Maar in verdragen met
Canada en de VS? Hier laat D66 zich
inpakken door de bedrijfslobby. Zie hoe Shell
kan profiteren van deze clausule als de EU
apart beleid wil maken voor teerzanden. Met
de geschillenclausule heeft Shell een middel
in handen om met schadeclaims te dreigen
als de import van vervuilende teerzandolie
geen vrije baan krijgt.
Vrijhandel heeft dus zijn grenzen, de vrije
markt leidt ons niet automatisch naar een
duurzame toekomst. Deze transitie stuit
namelijk op fel verzet van de gevestigde
orde die haar luxepositie niet wil opgeven.
De verliezers van de energierevolutie zullen
er alles aan doen om de transitie in de weg
te zitten. Een sturende rol van de overheid
is daarom essentieel om de macht van de

fossiele belangen te kunnen doorbreken en de
weg vrij te maken voor nieuwe, innovatieve
ondernemingen. Zonder actief overheidsbeleid
dat schone energie stimuleert blijft Nederland
een belastingparadijs voor vervuilers. De
grootverbruikers hoeven geen belasting
te betalen terwijl de rekening volledig bij
kleinere bedrijven en burgers wordt gelegd.
Het zijn juist de burgerinitiatieven voor lokale
groene energie die volledige vrijstelling van
energiebelasting zouden moeten krijgen.
Zonder grenzen aan vrijhandel, actief
klimaatbeleid en een toekomstgerichte
investeringsagenda blijft Nederland als
vieste jongetje van de klas het pad van de
minste weerstand volgen. Zowel GroenLinks
als D66 laten een groen geluid horen in
de strijd voor een duurzame toekomst. De
revolutie die nodig is om daar te komen vereist
echter veel meer dan blind vertrouwen op
de onzichtbare hand van een zielloze markt,
zoals D66 vaak doet. GroenLinks ijvert voor
een industriepolitiek 2.0 met een overheid die
een lans breekt voor creatieve ondernemers en
nieuwe energie. En ja, daar zijn investeringen
voor nodig. Het wordt dus hoog tijd dat
de EU haar obsessie met bezuinigingen
laat vieren. Waarom stuurt de EU alleen op
3 procent begrotingstekort en niet op het
gebrek aan investeringen in onderwijs, het
gebrek aan voortgang in duurzame energie
en te hoge werkloosheidcijfers? Daar hoor
ik D66 helaas niet over; sterker nog, D66 is
een van de grootste voorstanders van het 3
procent-fetisjisme. Het groene verhaal klinkt
goed, maar in haar prioriteiten mis ik nog
te vaak D66 aan mijn zijde. Het is nog niet
te laat. De vraag is namelijk niet óf er een
groene transitie gaat plaats vinden, maar
wanneer. En hoeveel we van onze aarde
hebben uitgeput tot dat moment.

Bas
Eickhout,
GroenLinks.

Europarlementariër

Het vergeten

pamflet

Op 17 november 2008 verbaasde Mark Rutte, destijds vanuit zijn rol als politiek leider van de VVD, vriend
en vijand met zijn ‘pamflet van een optimist.’ Met het pamflet gaf hij zijn liberale visie op het steeds urgenter
wordende energievraagstuk, introduceerde de term ‘groen rechts’ en riep op tot een revolutie. Ondanks dat
Rutte inmiddels bijna drie jaar premier is van ons land, lijkt zijn pamflet ergens onder in een bureaula te zijn
verdwenen. Vooralsnog zit er een behoorlijke discrepantie tussen Ruttes filosofische inbreng en beleidsmatige
uitvoering in het energiedebat. Daarmee dreigen interessante punten van zijn pamflet tekort te worden gedaan.
Door Bram Has

I

n het pamflet klinkt een op veel punten
gefundeerd geluid tegenover het
pessimisme van Al Gore en (Groen)
linkse partijen. Het in twijfel trekken van
de aanwakkerende invloed van de mens
op klimaatverandering buiten beschouwing
latend, is de optimistische insteek van
Rutte hoopgevend: “De optimisten zullen
het positieve benoemen, de vooruitgang
omhelzen en oproepen de tijd vooruit
te blijven.” Wanneer wij erin slagen de
Nederlandse economie om te vormen
in een moderne, innovatieve economie,
hebben we volgens Rutte goud in handen.
‘Groen’ leidt dan tot energiezekerheid én
economische groei. Om dat te bereiken
dient het taboe op de bouw van nieuwe
kerncentrales te worden doorbroken.
Ook moet het gebruik van zonne-energie,
windenergie op zee en aardwarmte verder
worden doorontwikkeld, evenals nieuwe
technieken zoals energiewinning uit eb en
vloed en de wisselwerking tussen zoet en
zout water (osmose), maar ook kernfusie
en waterstof (als energiedrager). De staat
dient zich te beperken tot een faciliterende
rol en moet onderzoek stimuleren.
Volgens het pamflet moeten bovenstaande
maatregelen ertoe leiden dat we voor onze
energie niet afhankelijk worden van “de
Poetins en Ayatollahs van deze wereld.”
Ook moeten milieusubsidies drastisch worden
teruggedrongen, omdat de meeste niet
toereikend zijn. Drie voorwaarden die wat
Rutte betreft als kader zouden moeten dienen
zijn: (1) de staat als eerste klant (launching
customer), wat inhoudt dat de staat bereid is
duurzame innovatieve producten af te nemen
en daarmee het lanceren van een nieuw
idee een duw in de rug kan geven, (2) de
staat die specifieke onderzoeksprojecten
mede bekostigt en (3) de staat die garant
staat of tijdelijk investeert bij experimentele
toepassingen. Betuttelende milieuheffingen
zoals de verpakkingsbelasting, vliegtaks

en verhogingen brandstofaccijns moeten
worden beperkt, omdat deze onze economie
schaden zonder dat het milieu er veel baat
bij heeft. De verschonende houding van het
nietige Nederland weegt immers niet op
tegen grootvervuilers, zoals de Verenigde
Staten, China en Rusland.

“Onze energiezekerheid
moet niet afhankelijk
worden van de Poetins
en Ayatollahs van deze
wereld.”

Hoewel het betoog op enkele onderdelen
wat eenzijdig is, biedt de optimistische visie
met concrete voorstellen hoop en inspiratie.
Helaas is het Rutte in de afgelopen vijf jaar
niet gelukt om een breed gedragen gevoel
van urgentie over te brengen, laat staan
een revolutie te ontketenen. Ondanks dat
hij als premier bijzondere mogelijkheden
heeft om de verduurzaming van energie
hoog op de politieke en publieke agenda
te zetten, grijpt hij in de coalitie terug naar
kolencentrales, aardgas en het terugdraaien
van investeringen in onderwijs, innovatieve
projecten en halfproducten die nog moeten
worden doorontwikkeld. Sinds de presentatie
van het pamflet reageert een grote groep van
zijn eigen achterban sceptisch. Het denken
buiten de comfortzone van eigen overtuigingen
(in casu: een nieuwe benadering van ‘groen’)
blijkt ook bij de VVD lastig. Zodoende wordt
het nog lastiger om een breder draagvlak
voor Ruttes optimisme te creëren.
Toch is dit niet onmogelijk. Het overstijgen
van de partijpolitieke visie is hiervoor

noodzakelijk. Dat geldt niet alleen voor
Mark Rutte, maar ook voor alle andere
politici. Als beleidsbepalers zijn zij in staat
om (revolutionaire) veranderingen tot stand
te brengen. De stelling dat rond 2025 de
vraag naar energie de huidige mogelijkheden
van aanbod overstijgt, wordt door veel
wetenschappers uit diverse disciplines
onderschreven. Het bewustzijn van de
gevolgen hiervan ontbreekt bij de meeste
politici, laat staan bij de burgerbevolking.
Extra investeringen in voorlichting (met
name via het onderwijs), onderzoek en
innovatieve projecten blijven achterwege,
omdat er andere financiële keuzes worden
gemaakt. De crisis, die juist dwingt tot
creativiteit, wordt nauwelijks benut om diep
bewustzijn te creëren en onszelf als individu
en gemeenschap een spiegel voor te houden.
Uiteindelijk verkiest een meerderheid om
vooral ‘veilig’ te behouden in plaats van
‘vrij’ te vernieuwen met alle bijkomende
uitdagingen. Gemakzucht wordt verkozen
boven verandering. De ontwikkeling van
een duurzame maatschappij wordt beperkt
door angst voor het onbekende en negatieve
vooringenomenheid met betrekking tot
investeringen in ‘vage’ ideeën, ontwikkelingen
en halfproducten van uitvinders. Dat is echter
ook politiek. Het is vanuit een (sociaal)
liberale visie zonde dat het revolutionaire
element van het pamflet door de discrepantie
met de beleidsmatige uitvoering van de
auteur en door gebrek aan urgentiebesef
bij toehoorders (nog) niet tot zijn recht komt.
Het bevat immers voldoende inspiratie om
tot een gemeenschap te komen, waarin
groen en economische groei elkaar juist
versterken en duurzaamheid nadrukkelijker
tot de gemeenschappelijke kernwaarden
behoort.

Bram Has is socioloog.
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Kusje

op de knie werkt echt

In Nederland gaan er regelmatig geluiden op om niet-reguliere behandelwijzen te verbieden, inclusief
homeopathie. Men zegt dat dit niet beter is dan placebo-effect. Maar is dat dan zo erg? Wat is het placeboeffect nu eigenlijk? Hoe werkt het? Waarom zouden we zoiets wel of niet willen verbieden?
Door Maryanne Dijkstra

E

en placebo is iets wat als geneesmiddel
of therapie wordt voorgeschreven
terwijl er geen werkzame stoffen in
zitten. Dit kan bijvoorbeeld een pil of een
spuitje zijn, maar ook gedragstherapie. De
patiënt heeft een bepaalde verwachting
en door het psychisch effect (‘ik krijg een
geneesmiddel’) heeft de patiënt het idee
dat er verbetering optreedt, waardoor de
pijnervaring vermindert.
Het placebo-effect is gebaseerd op de
verwachting van de patiënt, namelijk dat
er verbetering optreedt als hij/zij een
geneesmiddel krijgt. In de hersenen zit
een placebocentrum, ook wel expectation
center genoemd, dat invloed heeft op de
pijn en emotie en daardoor indirect op
de pijnervaring. Bij de waarneming van
het krijgen van ‘medicatie’ vermindert de
intensiteit van de pijnervaring.
Een goed voorbeeld hiervan is het kusje
op de knie. Als je op je knie valt sturen
pijnreceptoren in de huid een elektrisch
impuls via de zenuwen door het ruggenmerg
naar de hersenen. Pas als die impuls in
de hersenschors aankomt, voel je de pijn.
Een kus op de zere knie kan de route naar
hersenen beïnvloeden en ook de reactie
die daar optreedt.
Onderweg naar de hersenen gaan de
elektrische impulsen langs een aantal
schakelstations, waarin wordt bepaald of
een signaal sterker, zwakker of even sterk
wordt doorgegeven. Bij pijn worden dunne
zenuwvezels gestimuleerd, bij bijvoorbeeld
een kusje of knuffel (aanraking) dikke
vezels. Doordat deze dikke vezels worden
geactiveerd kunnen de schakelstations heel
even worden tegengehouden.
De schakelstations kunnen ook vanuit de
andere kant, die van de hersenen, worden
geremd. Dit heeft te maken met het limbisch
systeem, wat een belangrijke rol speelt
bij emoties. Het limbisch systeem kan de
schakelstations heel krachtig impulsen laten
tegenhouden.
16
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De laatste reden dat een kusje op de
knie werkt, is het placebo-effect. Het kind
verwacht dat de ouderlijke troost de pijn
zal doen verminderen- en juist daardoor
doet het daadwerkelijk minder pijn. Dit
komt door de aanwezigheid van een warm,
vertrouwd persoon, die het kind geruststelt
en laat ontspannen. Ook de onbewuste
herinneringen aan de keren dat de pijn
minder werd als mama of papa een kus op
de knie gaf, en de verwachting dat dit nu
weer zal gebeuren, spelen hierbij een rol.
Met scans is aangetoond dat dit placeboeffect zorgt dat de hersenen endorfines
aanmaken, dit zijn lichaamseigen pijnstillers.
Hierdoor worden tevens in het ruggenmerg
pijnsignalen afgeremd.
Bij geneesmiddelen geldt: baat het niet, het
schaadt altijd. Het is onwenselijk om bij elke
verkoudheid antibiotica voor te schrijven.
Wat je wel kan doen om (pijn)klachten te
verlichten bij iets als verkoudheid of buikpijn,
is bijvoorbeeld homeopathische middelen
slikken. Omdat er geen werkzame stoffen
in zitten, zijn er ook geen bijwerkingen.
Tegelijkertijd kan er wel een vermindering van
pijn optreden, zodat je beter kunt presteren
en je weer sneller beter voelt.
Placebo’s werken goed voor milde
pijnklachten, maar ze zullen nooit een
ernstige ziekte genezen zoals kanker. Wel
kunnen ze helpen met het verminderen van de
pijnklachten tijdens en na de behandeling.
Vroeger werden er helaas allerlei medische
claims op alternatieve behandelwijzen
gelegd die niet onderbouwd waren.
Tegenwoordig zijn we daar tegen beschermd.
Per 1 juli 2012 mogen fabrikanten van
homeopathische geneesmiddelen die
bestemd zijn voor zelfzorg alleen een
medische claim voeren als ze die claim
ook wetenschappelijk kunnen bewijzen. Pas
daarna mag de claim op de verpakking
staan. Onbewezen claims mogen ook niet
voorkomen in reclame-uitingen of op de sites
van webwinkels. Met deze maatregel wil
de overheid tegengaan dat consumenten
worden misleid door onbewezen medische

claims op verpakkingen of in de media.
Er zijn talloze niet-reguliere behandelwijzen,
niet allen ongevaarlijk. Denk maar aan
bepaalde kruidencocktails waar je
bloedingen of een opeenhoping van toxische
stoffen in je bloed van kunt krijgen. Je kan
ze niet allemaal op één hoop gooien. Deze
behandelingen verbieden is zinloos, omdat
deze zich dan aan controle onttrekken.
Regulering waarmee mensen beschermd
worden tegen misleidende claims, zoals
nu gedaan wordt door de overheid, is
vruchtbaarder.
Kortom, homeopathie hoeft zo slecht nog
niet te zijn, reguleren zal beter werken
dan verbieden en het placebo-effect werkt
wel degelijk, denk maar aan dat heilzame
kusje op de knie.

Maryanne Dijkstra is onderzoeksmedewerker
Kinderreumatologie en lid van de werkgroep
Gezondheidszorg.

Meer diversiteit voor

duurzaamheid

Groene groei is hot. In de huidige samenleving heeft bijna elke instelling, elke politieke partij en elk bedrijf
aandacht voor duurzaamheid. Veel organisaties profileren zich naar mijn idee echter alleen als duurzaam, zonder
dat zij wezenlijke veranderingen doorvoeren in de bedrijfsvoering. Deze organisaties spelen slechts in op de
trend, maar in de tussentijd blijft winstoptimalisatie op korte termijn de belangrijkste doelstelling. Natuurlijk is het
zo dat deze acties wel enigszins een bijdrage leveren: er is namelijk aandacht voor duurzaamheid, waardoor
de bewustwording onder hun doelgroepen groeit.. Er schuilt echter een gevaar in dit kortetermijndenken.

Door Jorine Boink

B

ij de onderwijsinstelling waar ik werk
staan overal drie prullenbakken. Eén
voor papier, één voor plastic en één
voor restafval. Heel goed lijkt mij! Het creëert
bewustwording onder medewerkers en
studenten, en het levert een bijdrage aan
het recyclingproces van afval. Deze positieve
acties worden echter helemaal teniet gedaan
wanneer wij in de kelder onze fiets parkeren.
Hier zien wij dat de drie pullenbakken in
dezelfde grote container terecht komen. De
afvalscheiding vindt helemaal niet plaats!
In dit geval ligt de oorzaak bij het contract
dat de instelling heeft afgesloten met een
schoonmaakbedrijf. Dit bedrijf werkt niet met
voorscheiding maar biedt wel een aantrekkelijk
kostenplaatje. In andere gevallen doen zich
vergelijkbare problemen voor. Organisaties
zien bijvoorbeeld af van investeringen in
de vergroening van de organisatie wegens
wisselend overheidsbeleid of een sterke
lobby van niet-duurzame industrieën. De
consequentie van dergelijk beleid is dat
vastgestelde doelstellingen niet zullen
worden gehaald. Een ander gevaar is dat
mensen hun overtuiging verliezen, ze willen
verduurzamen maar ze lopen continu tegen
nieuwe teleurstellingen en obstakels aan.
Een oplossing kan worden gevonden
in
regulerendeen
stimulerende
overheidsmaatregelen. De onderhandelingen
van de afgelopen maanden over het
energieakkoord tonen het moeizame proces

tussen diverse belanghebbende partijen. Op
enkele essentiële punten blijven concrete
maatregelen uit. Eén van die punten is dat
bedrijven onvoldoende zekerheid hebben
om langetermijninvesteringen te doen in
duurzame energie.
Om duurzaamheid écht naar een hoger
niveau te tillen, zie ik een oplossing vanuit
een andere hoek; de organisaties. Het feit
dat zij inspelen op de trend van duurzaamheid
geeft namelijk wel blijk van hun interesse in het
thema. Een onlangs gepubliceerd onderzoek
van Deloitte bevestigt dit. Het onderzoek
‘Een duurzame toekomst’ werd gedaan met
meewerking van honderd commissarissen van
beursgenoteerde ondernemingen, publieke
instellingen en middelgrote bedrijven. Deze
respondenten zijn bijna unaniem overtuigd
van het belang van duurzaamheid, ze
vinden zelfs dat het thema binnen hun
organisatie meer aandacht verdient. Om
dit daadwerkelijk te verwezenlijken, is druk
van binnenuit nodig. Bestuurders zitten vaak
vastgeroest in het old boys network en vinden
het gemakkelijk om ja-knikkers in de raad van
commissarissen te hebben. Een diversere raad
van commissarissen, waarin ook jongeren,
vrouwen en mensen met een andere (culturele)
achtergrond zitten, kan voor een doorbraak
zorgen. Zij denken anders over hun rol. Ze
willen dat het commissariaat iets toevoegt
aan hun eigen ontwikkeling maar ook aan
de toekomst van de wereld in zijn geheel.
Niet alleen binnen de raad van commissarissen
zijn er kansen op dit vlak. In algemene zin

denk ik dat jongeren een positieve bijdrage
kunnen leveren aan het vergroenen van een
organisatie. In veel organisaties zie je clubjes
ontstaan van jonge medewerkers. Het doel
van deze netwerken is om ideeën en ervaring
uit te wisselen over de organisatie waarin zij
werkzaam zijn. Jonge medewerkers zitten
vol nieuwe ideeën, maar lopen regelmatig
tegen de bureaucratische structuren van een
organisatie aan. Zo worden hun ideeën
maar al te snel aan de kant geschoven. Als
deze medewerkers zich verenigen, kan dit
patroon worden doorbroken.
Op mijn werk zijn we sinds enkele
maanden gestart met een netwerk van jonge
medewerkers. Een onderdeel van dit netwerk
is de thema-afdeling duurzaamheid. Met deze
afdeling proberen we de bewustwording
onder de medewerkers te vergroten. Op
dit moment zijn we bijvoorbeeld bezig om
loonstrookjes te digitaliseren. Collega’s vanuit
alle niveaus reageren met veel enthousiasme
op ons netwerk, en daar blijft het niet bij.
Vorige maand was er een lunchbijeenkomst
met de rector en volgende maand spreken we
met een lid van het college van bestuur. Beiden
hebben aangegeven zeer geïnteresseerd
te zijn in onze ideeën op het gebied van
duurzaamheid. Kortom, wanneer jongeren
niet op invloedrijke plekken hun ideeën kunnen
pitchen, zullen we over tien jaar nog steeds
de plannen voor een duurzamere wereld
terugvinden tussen het restafval.
Jorine Boink is lid van JD-Amsterdam en
werkt voor de Hogeschool van Amsterdam.
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Reputatie te koop:

hoe duurzaam is een overname?

Als de duivel je ziel koopt, wordt hij dan een beter persoon? De eerste reactie van veel mensen is ontkennend.
Natuurlijk niet, zou je zeggen. De sterke menselijke intuïtie op dit gebied wordt niet weerspiegeld in de
manier waarop bedrijven zich opstellen. Het afkopen van sociale verantwoordelijkheden, ook wel bekend
als greenwashing, wordt veel toegepast door grote bedrijven, die vaak een reputatie hebben van vervuilers,
mensenrechtenschenders en overtreders van wetten. De schaal waarop greenwashing wordt toegepast doet
ons geloven dat het een effectieve strategie is om de reputatie van je bedrijf te verbeteren. Maar is dat ook zo?
Door Tim Langstraat

M

aatschappelijke
verantwoordelijkheden
Corporate social responsibility, ook
wel bekend als CSR, is de verzamelnaam voor
alles wat een bedrijf doet om ervoor te zorgen
dat hun dagelijkse bedrijfsvoering wetten en
keurmerken volgt en, bovenal, ethisch is. Er is
een breed scala aan praktijken dat een bedrijf
kan volgen om hun CSR uit te oefenen: het
sponsoren van liefdadigheidsevenementen,
het kopen van fair trade grondstoffen of het
herstellen van natuurgebieden. Dit zijn maar
een paar voorbeelden. Bijna elk groot bedrijf
doet hieraan, vanwege een toewijding om
anderen te helpen of omdat ze denken dat
het meer winst oplevert.
Hoewel bedrijven CSR dus zien als een
manier om meer geld te verdienen, zijn de
18
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meningen verdeeld of het echt wat oplevert.
Sommigen claimen dat je winst omhoog gaat
door de extra naamsbekendheid, anderen
zeggen dat je juist minder winst overhoudt
omdat je geld uitgeeft en klanten niet warm
of koud worden van wat je buiten je normale
bedrijfsvoering om doet. Weer anderen denken
dat het specifieke praktijken gerelateerd aan
je kernactiviteiten zijn die winst opleveren,
zoals Nike die sportevenementen steunt of
IKEA die bossen bijplant, en dat je je alleen
daarop moet richten.
Met zo veel meningen is het logisch dat
bedrijven niet zeker weten wat werkt. Sommige
bedrijven kiezen dan ook de simpelste optie:
in plaats van zelf iets te ondernemen, kopen
ze bedrijven op met een goede reputatie op
het gebied van CSR. De logica is als volgt:
als deze bedrijven, die er om bekend staan
dat ze sociaal verantwoord ondernemen, met

ons in zee willen gaan dan moeten wij ook
wel verantwoord bezig zijn. Miljarden euro’s
zijn uitgegeven aan zulk soort overnames,
door niet de minste bedrijven: Kraft, Unilever
en L’Oreal zijn prominente voorbeelden. De
vraag is alleen: werkt deze strategie?
De duivel koopt een goede ziel
In de afgelopen 15 jaar zijn er ten minste drie
grote overnames geweest waarbij er, tot op
zekere hoogte, sprake was van greenwashing.
Het begon met de overname van Ben & Jerry’s
door Unilever in 2000, gevolgd door The Body
Shop door L’Oreal in 2006 en uiteindelijk werd
Cadbury in 2010 overgenomen door Kraft
Foods. Alle bedrijven die betrokken waren
bij deze overnames waren al internationaal
bekend, waarvan drie bekend stonden als
zeer sociaal betrokken, en drie helemaal
niet. Wat voor effect had de overname op
de reputatie van deze bedrijven?

De overname van Ben & Jerry’s door Unilever
was een nodige ingreep in de bedrijfsvoering
van Ben & Jerry’s. Het ijsmerk stond slecht in
de markt en, hoewel er wel hoge omzetten
werden gerapporteerd, viel de winst tegen. De
meest logische vervolgstap was een ingreep
van buitenaf. Unilever bood de helpende
hand en nam Ben & Jerry’s over. Er kwam een
nieuwe CEO, 20% van de werknemers werd
ontslagen en binnen 3 jaar werd er weer
stevige winst geboekt. Overname geslaagd,
zou je zeggen.
In de eerste jaren leek de tendens dat Ben
& Jerry’s minder sociaal verantwoord werd.
Ben&Jerry’s doneerde niet meer standaard
7.5% van hun inkomen voor belastingen aan
goede doelen en Ben Cohen, medeoprichter
van Ben & Jerry’s, claimde dat de ziel van
het bedrijf was verdwenen.
De laatste jaren is het roer echter omgegooid.
-In 2011 steunde de ijsmaker de Occupybeweging door protesterende mensen van
gratis ijs te voorzien. Jerry Greenfield, de
andere oprichter van Ben & Jerry’s, stelde
dat Unilever veel ondersteuning gaf voor hun
andere sociale projecten. De overname zelf
deed niks voor de reputatie van Unilever, maar
het liet zien wat de nieuwe richting van het
bedrijf was – naar een sociaal verantwoorder
business model. Hierin was de overname een
grote stap in de goede richting.
Anita en Goliath
Een paar jaar later, in 2006, verkocht Anita
Roddick The Body Shop aan L’Oreal. Een zeer
gewaagde zet, omdat L’Oreal al sinds de jaren
tachtig werd achtervolgd door beschuldigingen
van dierproeven, iets waar The Body Shop
altijd fel tegen was. De overname was niet
noodzakelijk – The Body Shop maakte veel
winst, breidde internationaal snel uit en kon op
eigen benen verder uitbreiden. In de media
werd gesproken van een poging om L’Oreals
reputatie te verbeteren.
De reputatie van L’Oreal verbeterde echter
niet. Hoewel er tijdens de overnameperiode
sprake was van een mogelijke verbetering,
bleef nieuw beleid uit bij L’Oreal. The
Body Shop daarentegen verloor wel aan
aanzien. De buzz rating van het bedrijf,
een indicatie van of er positief of negatief
over het bedrijf wordt gesproken, viel van
6 naar -4, een daling van 10 punten.
Waar in een jaar de grootste stijger tussen
de 7 en 9 punten ligt, is een daling van
10 punten in een maand een gigantisch
verlies. Zo’n val, van voornamelijk positief
naar voornamelijk negatief, was een grote
klap voor de reputatie van The Body Shop.

Veel klanten claimden minder tevreden te
zijn over het bedrijf en zijn reputatie.
De belangrijkste reden voor de daling van
The Body Shops reputatie was echter niet
de overname door L’Oreal. Het was de
extra aandacht die werd gevestigd op de
sociaal verantwoorde praktijken die het bedrijf
aanhield, en in hoeverre deze klopten met het
beeld dat The Body Shop van zichzelf naar
buiten bracht. Hier bleek uit dat The Body
Shop minder heilig was dan haar reputatie
deed vermoeden. Er kwamen oude verhalen,
sommigen al uit 1995, boven water over de
ingrediënten in de producten en het loon dat
het bedrijf betaalde aan de boeren waarvan
de grondstoffen werden ingekocht.
Deze verhalen, gecombineerd met de overname
door L’Oreal, zorgden voor een verslechtering
van de reputatie. Vandaag de dag, zeven
jaar na de overname, wordt deze gebruikt
als het tekstboekvoorbeeld van greenwashing.
De reputatie van The Body Shop is nooit meer
teruggekeerd op het oude niveau en L’Oreal
heeft geen voordeel gehad van de goede
reputatie van The Body Shop. De overname,
bedoeld om de reputatie van L’Oreal op te
schroeven, is in dit geval gefaald.
Cadbury en Kraft
De meest recente overname is die van Cadbury
door Kraft. Cadbury is een producent van
chocolade, met een sterke reputatie op het
gebied van sociaal verantwoord ondernemen.
Ze hebben een fairtrade keurmerk voor hun
ingrediënten en staan in Engeland bekend
als een merk dat maatschappelijk betrokken
is bij de regio waarin ze produceren. Omdat
het een overname betrof van een Brits icoon
en beursgenoteerd bedrijf, wilde het Britse
parlement opheldering over de overname.
Tijdens de parlementaire sessies omtrent deze
kwestie zette ze grote vraagtekens bij Krafts
intentie om het bedrijf op het huidige pad
te laten.
Deze angsten bleken waarheid tijdens de
parlementaire enquête die de intenties van Kraft
probeerde te doorgronden. De CSR-praktijken
van Cadbury zouden worden teruggebracht,
maar niet helemaal gestopt. Sommige
keurmerken werden nageleefd, maar niet alle.
Sommige sponsoring zou doorgaan, maar
niet elk project. Na lang onderhandelen werd
de overname goedgekeurd, op voorwaarde
dat Kraft de fabriek in Engeland open zou
houden en de kwaliteitseisen van Cadbury
zou aanhouden.
Cadbury zou niet in dit artikel voorkomen als
er niet iets misging in het proces. De fabriek

bleef korte tijd open, maar een paar dagen
na de overname kondigde Kraft aan dat de
productie alsnog naar Polen zou worden
verschoven. De kwaliteitseisen waaraan
Cadbury zich zo streng hield werden opzij
geschoven, en werknemers klaagden over de
nieuwe bedrijfsethos. Binnen een jaar was
tweederde van de 400 meest belangrijke,
hooggeplaatste werknemers vertrokken,
vervangen door Kraft-medewerkers.
Krafts nieuwe aanpak schaadde de reputatie
van Cadbury. Het alsnog sluiten van de fabriek
en het verhuizen van het hoofdkwartier naar
Zwitserland (Kraft ontkende dat dit was voor
belastingdoeleinden) overtuigde het publiek
dat het oude Cadbury niet meer was. Kraft
reageerde op de enige manier waarop het
kon: het hield het Engelse hoofdkwartier deels
open, research and development bleef in
Somerdale, waar de oude fabriek stond,,
maar kon de fabriek niet openhouden. De
reputatie van Cadbury was gehavend, maar
Kraft probeerde deze zo goed mogelijk te
redden.
Behoud en verbeter
Uit deze drie gevallen komt één ding naar
voren: het duurt lang om een reputatie op
te bouwen, maar een reputatie te gronde
richten kan met een enkele overname gebeurd
zijn. Om een duurzaam voordeel te halen
uit een overname moet je als moederbedrijf
geloven in de ethos van het bedrijf dat je
overneemt. Niet alleen maar zeggen dat je
het overgenomen bedrijf z’n gang laat gaan,
maar ook actief je eigen beleid veranderen.
Op die manier wordt het CSR-beleid een
waardevol voordeel.
Een reputatie is dus niet te koop. Het idee
dat je met een enkele overname je reputatie
verbetert is onzin – je moet geloven in het
beleid en daar je voordeel mee doen. Zoals
Unilever liet zien is de overname een goed
startpunt, een toonbeeld van toewijding aan
een nieuwe koers. Om succes te hebben moet
je deze nieuwe koers doorzetten. Wanneer
de duivel je ziel koopt wordt hij geen beter
persoon, maar het kan wel een eerste stap
zijn in de goede richting.

Tim Langstraat studeert Bedrijfskunde aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam en deed
voor een studieproject onderzoek naar
corporate social responsibility.
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Woorden en begrippen raken versleten. ‘Kort door de bocht’ is een heel bruikbare uitdrukking, maar als je hem
vijf keer hebt gehoord, wil je hem nooit meer in de mond nemen. Dat is anders wanneer iets echt taaleigen
wordt, geïntegreerd wordt in de taal. ‘Eerste prioriteit’ is eigenlijk onzin, want prior betekent al ‘eerste’, maar
dat horen de meesten van ons niet meer in het woord. ‘Duurzaam’ dreigt een betekenisloos woord te worden,
omdat het te pas en te onpas wordt gebruikt en misbruikt.
Door Jan Terlouw

V

orig jaar was er weer eens een
internationale klimaatconferentie in Rio
de Janeiro. De UNEP, dat is de VNorganisatie voor milieuthema’s, heeft er een
rapport over uitgebracht - het GEO-5 –rapport.
- waarin de situatie wordt samengevat. De
conclusie van de UNEP was: “De overwinning
van de term ‘Duurzame Ontwikkeling’ is
beter zichtbaar in onze retoriek dan in de
werkelijkheid.” Van de 90 milieudoeleinden
die de wereld zichzelf had gesteld bleek
onmiskenbare vooruitgang beperkt tot slechts
vier gevallen. In de echt grote uitdagingen,
zoals beperken van klimaatverandering, zit
geen vooruitgang.
Ministers en Kamerleden hebben het over
‘duurzaam’. In regeerakkoorden staat het
woord. In SER-afspraken. Ondernemers
spreken erover. Producten van allerlei soort
worden aangeprezen door toevoeging van
het woord duurzaam. Het is daardoor in
feite een woord geworden dat niet meer tot
je doordringt.
Wanneer handelen we duurzaam? Als door
ons handelen de mogelijkheden voor hen die
na ons komen niet afnemen. Tot voor zeg vijftig
jaar lieten mensen de aarde beter achter dan
ze hem hadden aangetroffen, in de zin van
meer mogelijkheden voor het nageslacht: meer
ontgonnen landbouwgronden, effectievere
visvangst, productieve fabrieken, en vooral meer
kennis. Daar is verandering in gekomen, want
we zijn aangeland in een situatie waarin we
meer van de aarde vragen dan die kan leveren.
Als de vraag groter is dan het aanbod stijgen
de prijzen, zegt een elementaire economische
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wet. We zien dat dan ook gebeuren. De
prijzen van grondstoffen en voeding gaan
al enkele jaren omhoog.

probleem? Laten we ons even concentreren
op energie, vanwege het steeds ernstiger
wordende klimaatprobleem.

Is er een ethische wet die zegt dat we duurzaam
moeten handelen? Mij dunkt, ja. De politiek
filosoof John Rawls, zowel door politiek-rechts
als door politiek-links gewaardeerd, bepleit in
zijn Theory of Justice dat de morele beginselen
moeten worden gekozen onder de voorwaarde

Is het probleem technisch van aard? Dat is
het niet. Voor de mens, die meetinstrumenten
naar Mars kan sturen en die internet kan
bouwen is het een peulenschil om de dagelijkse
overvloedige zonne-energie (wind, vallend
water, zonnepanelen, directe zonnewarmte)
in hanteerbare vorm om te zetten. Alles kan
schaars worden op deze aarde vol begerige
mensen, behalve duurzame energie. Want
die levert de zon in overvloed en dat zal de
zon nog vijf miljard jaar volhouden.

“Alles kan schaars worden
op deze aarde vol
begerige mensen, behalve
duurzame energie.”
van een ‘sluier van onwetendheid’. Daarmee
bedoelt hij dat mensen hun morele beginselen
moeten kiezen alsof ze hun plaats en tijd
in de samenleving niet kennen, noch hun
maatschappelijke status, noch hun sociale
status, noch hun gezondheidstoestand, en ook
alsof ze niet weten in welke periode ze leven.
Ze moeten doen alsof ze onwetend zijn over
hun lot in de verdeling van natuurlijke gaven
en vermogens. Welke morele beginselen zou
je willen dat een samenleving hanteert, als
je zo willekeurig ergens in die samenleving,
dus ook in de toekomst, terecht was gekomen
of zult komen?
Is er mondiale wetgeving die ons verplicht
duurzaam te handelen? Nee, die is er
voorlopig niet. Waarom niet? Wat is het

Is het een economisch probleem? Nee,
amper. Kosten/baten-analyses laten zien dat
overgang naar ‘duurzaam’ op korte termijn
een welvaartsvertraging kan opleveren, maar
op lange termijn eerder gunstig dan ongunstig
uitpakt voor de welvaart.
Nee, de aard van het probleem is vooral
politiek. Er zijn grote belangen verbonden
met het huidige systeem. Politici zouden
‘duurzaam handelen’ kunnen afdwingen, als
ze wilden, want marktpartijen mogen dan
beschikken over innovatiekracht en kapitaal,
politieke bestuurders hebben de bevoegdheid
regels te stellen en ze hebben meer dan wie
ook verantwoordelijkheid voor toekomstige
generaties. Maar politici willen alleen iets als
hun kiezers het willen, kiezers met belangen.
Daarvoor zijn nieuwe, jonge, moderne kiezers
nodig, met andere belangen, toekomstige
belangen. Jonge democraten.
Jan Terlouw is voormalig politicus voor
D66 en schrijver.

Omdat de DEMO openstaat voor allerlei geluiden, bieden wij de advocaat van de duivel iedere editie de
ruimte om aan te geven waarom de Jonge Democraten het volledig verkeerd zien. In deze DEMO betoogt de
advocaat dat het afbouwen van de Nederlandse staatsschuld geen must is.
In het politiek programma van de Jonge
Democraten staat dat de overheid de
overheidsfinanciën op orde moet hebben
en dat het essentieel is dat de staatsschuld
wordt afgebouwd. We zouden kunnen
stellen dat de Jonge Democraten voor
‘duurzaam begroten’ zijn. U bent het hier
niet mee eens. Waarom niet?
“Wie een kijkje op staatsschuldmeter.nl neemt,
leest dat de nationale schuld met 810 euro
per seconde stijgt. Dat lijkt heel bijzonder,
maar dat is het niet. In de Verenigde Staten
dikt de schuld elke seconde aan met 45.486
dollar en het financieel solide Duitsland krijgt
er iedere seconde 1556 euro aan schuld bij.
Per inwoner is de Nederlandse staatsschuld
26.000 euro. Een stevig bedrag, maar
minder dan 43.000 euro die het gemiddelde
Nederlandse huishouden aan spaargeld heeft.
Als we het collectief zouden willen, kunnen
we een substantieel deel van de staatsschuld
aflossen. In alle bovengenoemde landen is
de staatsschuld in de afgelopen honderd
jaar vrijwel continu gestegen. Toch zijn deze
landen onmiskenbaar welvarender geworden.”
In de afgelopen decennia werd dan ook
niet getwijfeld aan de mogelijkheid van
eeuwigdurende economische groei. Sinds
de crisis weten we toch dat dit een illusie is?
“Het is zeer twijfelachtig of de mythe van
eeuwige economische groei doorbroken is.
De behoefte om de economie te laten groeien
blijft breed gedragen in de samenleving. In
zo’n klimaat lijkt het mij ondoenlijk om de
staatsschuld af te bouwen.”
Maar dat het lastig is mag toch geen reden
zijn om niet ‘duurzaam’ te begroten?
“Ik ben zeker geen tegenstander van prudent
begroten. Van mij mag Willem-Alexander tijdens
zijn eerste Prinsjesdag met een waterdichte

begroting komen. Maar het terugbrengen
van de staatsschuld lijkt mij een te ambitieus
en onzinnig plan. Verwachten we dat de
schuldeisers, anders dan de vorige 100 jaar,
nu met een oorlogsverklaring op de stoep
gaan staan om hun geld terug te eisen? Dat
lijkt mij hoogst onwaarschijnlijk. Bovendien
hebben veel schuldeisers zelf ook schulden
uitstaan. Daarnaast is Nederland nog steeds
een zeer kredietwaardig land waar beleggers
hun geld graag stallen.”
Eén van de belangrijkste redenen waarom
de Jonge Democraten vinden dat de
staatsschuld moet worden afgebouwd,
is omdat problemen niet moeten worden
doorgeschoven naar volgende generaties.
Hoe staat u hier tegenover?
“Zoals al aangegeven worden de
schulden al generaties hoger en daarmee
dus doorgegeven. De schuld is niet het
probleem, als wel de heiligverklaring van
het terugbetalen. Niet alleen de schuldenaars
behoren tot nieuwe generaties, ook de
schuldeisers zijn andere mensen dan degenen
die de middelen beschikbaar hebben gesteld.
Waarom zouden zij en masse hun tegoeden
opeisen? Over schuld wordt rente betaald.
Deze rente is voor schuldeisers een potentiële
toekomstige inkomstenbron. Zij hebben
belang bij schuld, zolang in ieder geval
de rente betaald wordt. We moeten geld
ook niet als doel, maar als middel zien.
Het primaire doel van een samenleving
is het creëren van een prettige, veilige en
leefbare omgeving. Het doorgeven van een
samenleving waar onderwijs, zorg en cultuur
kapot zijn bezuinigd is een grotere schande
dan een staatsschuld. Het alternatief is het
overgeven van een iets lagere staatsschuld,
waarvan de omvang alsnog onvoorstelbaar
is en haast fictief aandoet.”

Stel dat de begroting niet sluitend te krijgen
is, waar moeten we volgens u dan het geld
vandaan halen dat we in feite niet hebben?
“Waar we het altijd vandaan halen,
leningen. De rente staat momenteel zeer
laag. Overheden worden door financiële
instellingen gezien als betrouwbare partners.
Met deze leningen kunnen oude schulden
geherfinancierd worden tegen lagere rentes.
Een alternatief is het verhogen van belastingen
zijn, maar dit zal ten koste gaan van het
besteedbaar inkomen. In een land met een
historisch laag consumentenvertrouwen lijkt
mij dat een onverstandige keuze.”
Kunnen we volgens u niet leren van een land
als China, waar absoluut geen staatsschuld
is, maar waar de economie wel als een
tierelier draait?
“Het klopt dat de Chinese economie zeer
goed draait, al vlakt de groei wel af. China is
echter een opkomende economie waar er nog
sprake is van een groeiende middenklasse. Het
is onrealistisch en onnodig om te verwachten
dat ontwikkelde economieën zoals Nederland
dergelijke groeipercentages moeten behalen.
Overigens is het een vaak gebezigd misverstand
dat China geen staatsschuld heeft. Volgens de
Chinese overheid bedraagt de staatsschuld
17 procent van het bruto binnenlands product
(BBP). In Nederland ligt dit op 64,5 procent.
In China hebben lokale overheden echter
zeer hoge schulden die geraamd worden op
27 tot 42 procent van het BBP. Het Chinese
onderzoeksinstituut Dragonomics becijferde in
2011 de totale Chinese staatsschuld op 82
procent van het BBP. Veel lokale overheden
zouden de schuld niet meer terug kunnen
betalen. Bijbels gezegd zou je kunnen zeggen
‘Wie zonder schuld is, laat die de eerste steen
werpen.’ Het schuldgevoel over staatsschuld
moeten we laten varen, niet afkopen.”
NUMMER 2, ZOMER 2013
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De radicaal transparante route naar een

milieubewust energiemodel
Beeld je eens in dat je tien jaar geleden op een soortgelijke planeet als de aarde neerstreek en dat je de
opdracht kreeg om het belangrijkste model te ontwerpen voor vervoer, transport en energieleverantie. Er moet
worden voldaan aan drie hoofdzaken die garant staan voor dikke bonuspunten: 1) godsdienst vervangen
als belangrijkste oorzaak van internationale conflicten; 2) deelnemers aan het verkeer en openbaar vervoer
in staat van radeloosheid achterlaten, en 3) huishoudens compleet aan het lot overlaten van schreeuwerige
Nutsbedrijven. De oplossing? Een auto met verbrandingsmotor, de Nederlandse Spoorwegen, en NUON.
Door Erkan Özsen

O

m deze ideale uitkomst te bereiken
zijn de volgende zeven criteria
van belang: Het systeem moet de
consumptie van giftige brandstoffen en de
vervuiling van de schaarse planeetoppervlakte
tot het uiterste bevorderen; Het systeem moet
het gebruik van zeldzame fysieke materialen
zoals staal, glas, rubber, en kunststoffen
stimuleren ten koste van beschikbare duurzame
alternatieven; Het systeem zou een zo groot
mogelijk aantal doden en gewonden moeten
veroorzaken; De brandstofprijzen moeten
continu fluctueren maar verhoudingsgewijs
wel in een stijgende lijn; Het systeem zou
er in kwaliteit op moeten achteruitgaan
naarmate het aantal gebruikers toeneemt;
Het zou het minst voorspelbare systeem
moeten zijn dat de passagiers onbetrouwbare
informatie verstrekt over de duur van een
reis, de precieze aankomst of vertrek van
vervoersmiddelen; Het zou huishoudens geen
laagdrempelig ‘real-time’ beeld moeten geven
van de uitstoot van schadelijke stoffen of
van energieverspilling; Ten slotte zouden
energiemaatschappijen weinig moeten loslaten
over de mate waarin de geleverde energie
daadwerkelijk duurzaam wordt opgewekt.
Welkom in het begin van de eenentwintigste
eeuw waarin de belangrijkste actoren in het
wereldje van vervoer, transport en energie
minimale verantwoording afleggen over de
impact op het klimaat van de belangrijkste
activiteiten op aarde. De intrinsieke impact
van uiteenlopende economische handelingen
op de uitstoot van CO2-emissies en overige
kwalijke wereldwijde gevolgen schieten
grotendeels aan ons voorbij. Een groot
deel van die informatie is opgeslagen in
databanken van de overheid en universiteiten
en wordt verborgen gehouden voor het
wijdere publiek. Dat ondermijnt het vermogen
van de samenleving, consumenten en
sociale ondernemers om gezamenlijk de
verantwoordelijkheid te nemen voor de
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beperking van milieuschadelijk gedrag
en voor het bedenken van innovatieve
duurzame maatregelen voor de transitie
naar een duurzaam energiemodel voor de
eenentwintigste eeuw. De sleutelfactoren die
wel voor de gewenste omschakeling kunnen
zorgen, dienen te worden aangeduid aan de
hand van een scala aan containerbegrippen.
Als ik echter één allesomvattend begrip zou
mogen opnoemen dat volkomen onmisbaar
is voor de totstandkoming van een groene
toekomst dan is dat wel de toepassing
van transparantie, radicale transparantie
welteverstaan.
De traditionele instituties met hun centrale
besturingsmodel
en
conventionele
stimuleringsmaatregelen, zoals belastingen,

Tweede Wereldoorlog tot defensie faciliteiten
die opnieuw werden uitgerust voor de bouw
van een luchtmacht, of de tienduizenden
kilometers lange Amerikaanse snelwegen
die gedurende 35 jaar en zeven regeringen
zijn aangelegd. Dat staat in schril contrast
met de mislukte onderhandelingen tijdens
de klimaatconferentie van de Verenigde
Naties in Kopenhagen (2009), waar
gemeenschappelijke afspraken over het
klimaatprobleem gemaakt zouden worden
tussen landen. De klimaatconferentie heeft
duidelijk de ontoereikendheid laten zien
van voornemens om nationale hoofdsteden
wereldwijd het initiatief te laten nemen in deze
kwestie. Zelfs als die traditionele factoren
van weleer - zoals een gezaghebbend
politiek leiderschap en overeenstemming

“De houding tegenover oudere generaties heeft iets weg
van: ga uit de weg, jullie hebben het verpest, en nu is
het ons probleem geworden.”
kredieten, en maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap, zijn onvoldoende
om de complexiteit en de schaal van
klimaatverandering effectief aan te pakken.
De doorslaggevende sleutelfactoren die
voorafgingen aan eerdere gevallen van
industriële transformatie, zoals bij de
wederopbouw tijdens en da de Tweede
Wereldoorlog, ontbreken nu. Destijds
was er sprake van een gezaghebbend
leiderschap vanuit het bedrijfsleven en de
overheid. Grootschalige hervormingen werden
bovendien breed gedragen door het publiek
waarbij overeenstemming bestond over de te
bereiken gemeenschappelijke en eenduidige
doelen. Voorbeelden van grootschalig publiek
private ingenieurswerken zijn de omvorming
van Amerikaanse autofabrieken tijdens de

over doelen - nog wel aanwezig waren
geweest, dan zouden ze geen succesvolle
werking hebben gehad in de huidige wereld
waar de benodigde kennis, bevoegdheden
en competenties verspreid zijn over diverse
lagen van de samenleving en over continenten.
De klimaatkwestie is op economisch vlak
eveneens te omvangrijk om alleen door
individuele bedrijven aangepakt te worden,
en sociaal ondernemerschap in de beginfase
biedt daar een remedie voor. Daarom
zouden de kortetermijntekortkomingen van
de gebruikelijke vrije marktconcurrentie moeten
worden voorafgegaan door gezamenlijke
coöperatie tussen publieke en private
organisaties. Dit is niet in strijd met het
kapitalisme aangezien er in het verleden

genoeg voorbeelden zijn geweest van
moderne materiële successen die direct toe te
schrijven zijn aan een op voorhand beschikbare
openheid in wetenschap en bedrijfsleven.
In de klimaatkwestie betekent dat concreet:
het benutten van open-sourceplatformen;
kruislingse samenwerking tussen uiteenlopende
sectoren; en web¬gebaseerde middelen om
ruwe data om te vormen tot betrouwbare en
bruikbare informatieketens voor investeerders,
beleidsmakers en burgers.

die in combinatie met overheidsregulering,
internationale afspraken, publieke data en
infrastructuur een ontketening van collectieve
maatschappelijke vindingrijkheid teweeg
kunnen brengen voor de uiteindelijke
realisering van nieuwe winstgevende
zakelijke constructies. Hiervoor is een zichzelf
organiserende massa noodzakelijk die zich
bezighoudt met kleinschalige experimenten.

Op wettelijk vlak zijn er nieuwe juridische
modellen vereist die de kaders scheppen voor
de verzameling en verspreiding van data die
de ecologische activiteiten van bedrijven,
consumenten en belangrijke instellingen
weergeven. Het is daarom toe te juichen
dat er steeds meer online marktplaatsen
ontstaan waar bedrijven al onderling ad hoc
samenwerkingsverbanden aangegaan zijn
met betrekking tot duurzaamheids kwesties,
en intellectueel eigendom aan het delen
zijn zodat er kan worden gewerkt aan
standaardisering, consumentenetikettering en
documentatie. De vooruitgang die geboekt
wordt door gemeenschappen, landen, en
bedrijven kan zo continu in de gaten worden
gehouden door middel van monitoring. De
huidige intellectuele eigendomsrechten die
zijn vastgelegd in nationale en internationale
wetten zoals octrooien of patenten zijn
hopeloos achterhaald voor de uitvinding
van de benodigde duurzame innovaties van
de eenentwintigste eeuw. Die rechten en
plichten zouden veel meer moeten worden
gebaseerd op principes van radicale openheid
en delen waarmee het wettelijk kader een
socialere dimensie verkrijgt, en waarmee de
prille beginfase van uitvindingen juridisch
kan worden gedekt. Zodoende ontstaat
er vervolgens extra ruimte voor nieuwe
waardecreatie die de uitvinders zich terecht
wettelijk kunnen toe-eigenen, en waar uiteraard
gewoon vrije marktconcurrentie op los kan
worden gelaten.

Een nieuw zelfvoorzienend model van reindustrialisatie gebaseerd op inlichtingen via
netwerken vergt slimmere verbindingen tussen
elektronische energieobjecten en het internet.
Zodoende kan een stortvloed aan nieuwe
data worden verzameld en geanalyseerd door
maatschappelijke instellingen en fabrikanten
die huishoudens en ondernemingen helpen om
hun consumptie te optimaliseren. Dat betekent
concreet de handel tussen huishoudens in
energieoverschotten, vergelijkbaar met de
handel in emissierechten tussen landen
welke is vastgelegd in het Kyoto-protocol.
Het ‘NUTS industriëlecomplex’ waarvan
NUON het monsterachtige boegbeeld is,
zou daarmee hopelijk gauw tot het verleden
behoren. Wanneer consumenten toegang
hebben tot informatie en beschikking over
intuïtieve instrumenten om hun eigen energie
te managen en zelfs te produceren, kunnen
ze onderdeel worden van de oplossing in
plaats van simpelweg weerloze pionnen
te zijn die gemanipuleerd worden met
stimuleringsmaatregelen, belastingen en
tariefwijzigingen. Hetzelfde geldt in de
transportsector waar - om zomaar een
voorbeeld te noemen - geldverslindende en
belachelijk inefficiënte vervoersbedrijven van
de staat, zoals de Nederlandse Spoorwegen,
reizigers niet meer zeggenschap geven
dan vergeefse klaagzangen. Uiteraard
zijn traditionele methoden zoals subsidies
niet per se een kwaal, maar dit moet wel
aangevuld worden met micro-oplossingen
waarbij de consument tegelijkertijd een
producent wordt.

Het kortetermijndenken in politieke systemen,
kapitaalmarkten, en de dagelijkse beslissingen
van individuen belemmeren intergenerationele
rechtvaardigheid en solidariteit. Daarom is
er nu uit de hoek van jongeren terecht een
tegenreactie ontstaan. De houding tegenover
oudere generaties heeft iets weg van: “Ga uit
de weg, jullie hebben het verpest, en nu is het
ons probleem geworden”. Het is daarom een
zegen dat juist de middelen en methoden die
een belangrijke rol spelen in het dagelijkse
leven van jongeren ook ten grondslag blijken
te liggen aan de oplossing voor dit probleem.
Deze betreffen een scala aan krachtige
communicatie- en samenwerkingsmiddelen

De emotionele binding met huidige
vervoersmiddelen zoals de auto, en de
status en het gevoel van onafhankelijkheid
die deze verschaffen, zullen niet van de
ene op de andere dag verdwijnen. Toch
kan de massaconsumptie en afhankelijkheid
van motorvoertuigen geleidelijk aan sterk
worden verminderd door de verkoop van
één object te vervangen door de levering
van een collectieve dienst waarin de auto,
het energieverbruik en het onderhoud is
inbegrepen in één compleet pakket. Op deze
manier wordt de populariteit van de auto in
een bredere duurzame context geplaatst. Dit
lijkt een radicale omschakeling, maar is in feite

hetzelfde systeem zoals dat wordt toegepast
in de mobiele telecommunicatiesector. Als
het is gelukt in de telecommunicatiesector,
waarom zou dat dan niet kunnen lukken in
de transportsector?
Het actieve lobbyen door gevestigde zakelijke
belangen, ontkenners van klimaatverandering
die valse wetenschap verspreiden, en
koppige culturele standvastigheid zijn hordes
die moeten worden genomen. Maar ook
al slaagt dat behoudende kamp erin om
de transitie naar een duurzame economie
serieus te vertragen of zelfs te belemmeren,
het milieu en de natuur zullen op hun beurt
niet verzuimen hun eigenzinnige stem te
laten horen. Voorbeelden hiervan zijn het
overstromingsgevaar als gevolg van de
stijging van de zeespiegel door het smelten
van de ijskappen, of woestijnvorming door
het commerciële gebruik van bomen en de
uitdroging van de aarde. Laten we daarom
nu alvast radicale transparantie in acht nemen
want vroeger of later zal iedereen hoe dan
ook verantwoording moeten afleggen, inclusief
dé Nederlandse Spoorwegen en NUON.
Amen.

Erkan Özsen liep stage bij Deloitte Consulting
Publieke Sector en is publicist.
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23

Duurzaamheid

Facta, non verba

De mens kookt gaar in haar eigen sop, we verdrinken in een moeras van eigenbelang en superioriteitsgevoel.
Wat redt onze planeet? Geen woorden maar daden.
Door Sam Pauwels en Bas Wallage

D

e mens vernietigt zijn eigen bestaan
In de traditie van het Christendom staat
de mens boven en buiten de natuur. De
aarde is, zo dacht men immers, voor de mens
geschapen. Doordat deze overtuiging zo
hardnekkig is ingeprent zijn wij tot vandaag
de dag (mentaal) nog steeds geen onderdeel
van de ruimere natuur. Mensen handelen
in het algemeen naar de gedachte dat zij
vrijelijk over de natuur kunnen beschikken.
Zo is een dier, juridisch gezien, nog steeds
een zaak en niet te vergelijken met de mens.
De mens vindt zichzelf het belangrijkste wezen
op aarde en denkt een vrijbrief te hebben om
de natuur naar eigen inzicht te gebruiken.
Ook in het hedendaagse rationalisme heeft
men dit gedachtegoed uit het christelijke
superioriteitsdenken overgenomen. De
mens beschikt over de ratio en is daarmee
zogenaamd uniek in de natuur. Dieren zijn
in dit wereldbeeld daarentegen redeloze
wezens en ondergeschikt aan de mens.
Niet levende dingen zoals grond, lucht en
water zijn nog minder belangrijk. Grond,
lucht en water krijgen pas relevantie indien
zij zo ernstig vervuild zijn dat het menselijk
bestaan wordt bedreigd. Het is echter voor
duurzaamheid en voor het denken aan de
natuur op de lange termijn zeer wenselijk
dat men een andere mentaliteit ontwikkelt
jegens het milieu. De mens staat niet boven
de natuur maar is er een onderdeel van.
Ondanks dat duurzaamheid de laatste jaren
een hype is lijkt er nog lang geen breuk met
het denken zoals historisch ontstaan in onder
andere de joods/christelijke traditie. Het
individu is nog onvoldoende doordrongen
van het belang van duurzaam omgaan met
de leefomgeving. Een andere belangrijke
reden hiervan is het vooropstellen van het
eigenbelang. De mens heeft namelijk de
neiging om primair vanuit eigenbelang te
handelen. Hierdoor wordt duurzaam handelen
moeilijker. De negatieve effecten voor de
natuur van destructief handelen worden over
het algemeen pas door volgende generaties
gedragen. Op het moment dat mensen louter
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om zichzelf of misschien nog hun naaste
omgeving bekommerd zijn, zullen zij minder
snel geneigd zijn iets te doen of na te laten
uit hoofde van het beperken van destructief
handelen voor volgende generaties.
We zijn dus opgezadeld met een traditie
waarin de mens zich boven de natuur plaatst
en met eigenbelang dat duurzaam handelen
in de weg staat. Op dit moment ontstaat
gelukkig langzaam maar zeker de gedachte
dat duurzaamheid van vitaal belang is om
ook in de toekomst te overleven. Zijn wij
niet in staat om tijdig een omschakeling
te maken dan lopen wij het risico onze
eigen leefomgeving te vernietigen. Onze
drinkwatervoorziening wordt bedreigd en
de smeltende poolkappen zijn al tijden stille
getuigen van ons destructieve handelen.
Deze gedachte heeft nog onvoldoende zijn
weerslag gevonden op het gedrag van het
individu. Duurzaamheid is toch al gauw iets
voor de ‘ander’.
Duurzaamheid begint bij jezelf
Wat we willen is een mentaliteitsverandering
op micro-niveau. De vraag is hoe dit te
bereiken. De manier waarop onze huidige
samenleving is ingesteld noopt tot actie van
het individu. Instituten en overkoepelende
ideologieën hebben, beetje bij beetje, hun
geloofwaardigheid verloren. Het vertrouwen
in instituten als de kerk, staatsrechtelijke
actoren en de media is tot een bedenkelijk
niveau gedaald. Men vertrouwt minder in
instituten en ideologieën en gedeelde waarden

maken steeds meer plaats voor een gedeeld
vertrouwen in de verantwoordelijkheid en
competentie van het individu. Binnen instituten
en ideologieën is sociale controle één van de
belangrijkste middelen die worden ingezet
voor een gedeelde moraal. Deze sociale
controle kan een instrument zijn voor het
aanzetten tot duurzaam handelen. Sociale
controle is een middel tot normstelling en
handhaving. Daarnaast kunnen mensen in
een gemeenschap elkaar wijzen op het
belang van duurzaam handelen.
Het is ontzettend belangrijk dat mensen zich
individueel inzetten voor een omslag in het
denken omtrent de mens en haar relatie tot
de natuur. Iedereen zou zijn eigen bijdrage
moeten leveren aan duurzaamheidsdenken.
Duurzaamheid begint bij jezelf!
De mens kan niet bestaan zonder zijn
omgeving en spijtig genoeg staat het
voorbehoud van deze omgeving onder
enorme druk. We zijn stukje bij beetje de
aarde en dus ons eigen leefklimaat aan het
vernietigen. Het is al noemenswaardig en zeer
heugelijk dat er een beweging is opgestaan
die duurzaamheid tot een belangrijke denktrant
en deugd heeft verheven. De race is echter
nog lang niet gelopen. We zitten nog steeds
op een denkbeeldige troon, van anderen
verwachtend dat zij de milieubrandjes blussen.

Sam Pauwels en Bas Wallage studeren
beiden rechten aan de Universiteit Leiden.

Is duurzaamheid progressief of conservatief? Meestal wordt duurzaamheid geassocieerd met progressiviteit en
vooruitgang. Het brengt nieuwe vooruitstrevende en innovatieve ideeën mee, zo is de intuïtie van de meeste
mensen. Maar is dit wel terecht? Is duurzaamheid per definitie progressief? Volksfilosoof Bas Haring stelt dat de
klassieke opvatting van duurzaamheid juist uiterst conservatief is en geen verandering toestaat.
Door Moana van IJsseldijk

O

m dit te begrijpen moeten we
eerst de traditionele definitie
van duurzaamheid bekijken. De
traditionele opvatting van duurzaamheid
is volgens Bas Haring dat je zo handelt
dat dezelfde handelingen niet alleen nu,
maar ook in de toekomst uitgevoerd kunnen
worden. En deze definitie ziet Haring als
conservatief. Als men ervan uitgaat dat
dezelfde handeling nu en in de toekomst
uitgevoerd moet kunnen worden, gaat men
juist uit van stilstand. Mensen moeten in de
toekomst hetzelfde kunnen als de mensen
van nu en daarin zit geen vooruitgang. Juist
in deze definitie wordt verandering niet
toegestaan en toegejuicht. In de toekomst
mag er niks veranderen ten opzichte van nu
als men uitgaat van deze klassieke definitie
van duurzaamheid; precies hetzelfde als
wat we nu doen, moet door mensen in de
toekomst gedaan kunnen worden.
Om dit idee nog te versterken gebruikt Haring
verschillende voorbeelden. Voor het eerste
voorbeeld gebruikt hij het idee dat mensen in
de toekomst alleen nog de straat op kunnen
met gasmakers, omdat de zuurstof uit de
lucht is. Is dit nu daadwerkelijk zo erg als
veel mensen denken? Het lijkt gevoelsmatig
misschien erg, maar als je het nagaat is het
buiten nu ook al een stuk slechter geworden,
zo stelt Haring. Als we de grotbewoners van
vroeger een beeld hadden laten zien van
mensen die kleding moeten dragen om te
overleven buiten, zouden de grotbewoners ook
gedacht hebben dat de toekomst verschrikkelijk
zou zijn. Grotbewoners zouden naar de
kleren kijken zoals wij nu naar gasmakers
kijken. Daarmee is het volgens Haring best

denkbaar dat toekomstige generaties het
helemaal geen probleem vinden om met
gasmaskers over straat te gaan. Misschien
worden er wel verschillende modellen
ontwikkeld, waarmee het gasmasker een
modeaccessoire wordt.

“Het is volgens Haring best
denkbaar dat toekomstige
generaties het geen probleem
vinden om met gasmaskers
over straat te gaan”
Een tweede voorbeeld gaat over het eten
van zeevis. Als er een onderwerp is dat
duidelijk gelinkt is met duurzaamheid is het
wel het eten van vis, aldus Haring. Er zijn
drie toekomstscenario’s voor de vis. Ofwel wij
vangen alle vis uit de zee om op te eten en
zorgen er daarmee voor dat er in de toekomst
geen vis meer is. Deze optie wordt als niet
duurzaam gezien en daarom afgeschreven.
Ofwel we eten zelf minder vis, zodat er vissen
overblijven voor de mensen in de toekomst.
Dit is de duurzame optie: zuinig omgaan
met de vis om deze ook voor toekomstige
generaties veilig te stellen. Maar Haring ziet
een derde optie. We eten alle vis op en
er blijven alleen kwallen over, maar in de
toekomst ontwikkelen we een methode om van
kwallen visachtige producten te maken, die
nog veel lekkerder zijn dan wij ons kunnen
voorstellen. Uiteindelijk lijkt het derde scenario

toch nog wenselijker dan het tweede scenario.
Het kiezen van een scenario is waar het
om gaat bij duurzaamheid. Duurzaamheid
draait om de toekomstige generaties en het
effect van ons op toekomstige generaties.
Mensen hoeven in de toekomst niet per se
hetzelfde te kunnen als de mensen van nu,
maar mensen moeten in hun levensonderhoud
kunnen blijven voorzien.
Natuurlijk is duurzaamheid ondanks dit
nog steeds belangrijk om mee te nemen
in het beleid. Maar Haring toont wel dat
duurzaamheid ons weer laat zien hoe
ingesleten de gedachte is dat verandering
slecht is. Mensen willen graag alles behouden
zoals het is en daarmee sluiten ze het derde
scenario uit. Zonder dat we het meteen
doorhebben, zijn wij alsmaar bezig met het
veiligstellen en behouden van wat nu is. Ook
duurzaamheid komt niet geheel los van deze
angst voor verandering. Duurzaamheid is
hiermee ontzettend conservatief. Het wordt tijd
dit conservatisme los te laten. De toekomstige
generaties mogen we niet vergeten, maar
ze hoeven niet precies hetzelfde te kunnen
als wij nu.
Moana van IJseldijk is lid van het JDfilosofieplatform.

Bas Haring wordt vaak volksfilosoof
genoemd. Hij probeert filosofie en
wetenschap zo uit te leggen dat het
begrijpbaar wordt. Aan de universiteit van
Leiden is hij hoogleraar publiek begrip
van wetenschap. In Plastic Panda’s schrijft
hij over de gevolgen van het opheffen
van de natuur.
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Door Gerard Peltjes

V

elen kennen de Club van Rome. Het boek Limits to Growth wat ze geschreven
hebben is echter minder bekend. Deze recensie gaat over het laatste boek dat
ze gepubliceerd hebben onder de titel Limits to Growth – The 30-year update.
Zoals de naam al zegt is dit een update van het verhaal uit 1972.

Limits to Growth The 30-year update

Er doet zich veel onzin de ronde over de boodschap die de Club van Rome heeft
geprobeerd te verspreiden. Toen ik het boek begon te lezen, verwachtte ik apocalyptische
voorspellingen à la 2012. Wat dat betreft heeft het boek zowel niet als wel aan deze
verwachting voldaan.

Donella Meadows, Jorgen
Randers & Dennis Meadows

Waarom niet: De schrijvers van het boek hebben geprobeerd om de huidige maatschappij
te modelleren met behulp van verschillende indicaties. Deze indicaties zijn: voedselproductie,
populatie, industrie-output, grondstoffen, vervuiling, diensten, consumptiegoederen,
levensverwachting, welvaarts-index en de menselijke voetafdruk. Met deze indicaties
proberen de auteurs een beeld te schetsen over hoe alles met elkaar verweven is. Zij
beschrijven hoe de maatschappij als systeem reageert en wat de beperkingen zijn. Er
worden geen kwantitatieve verbanden opgesteld (dus niet: in welk decennium zijn de
grondstoffen op), maar kwalitatieve verbanden (wat voor effect heeft het teruglopen van
grondstofreserves op bijvoorbeeld de voedselproductie).
Waarom wel: In het begin van het boek worden de gevolgen van exponentiele groei
uitgelegd. De auteurs behandelen een uitgebreid scala aan natuurlijke bronnen en voor de
mens beperkende factoren die inherent zijn aan de aarde waar de mensheid gebruik van
maakt. De cijfermatige uitwerking van deze gegevens geeft een allerminst positief beeld
van de huidige situatie op onze planeet. Doormiddel van verschillende aannames van
groei, technologische ontwikkelingen, aanwezige hoeveelheden grondstoffen, enzovoort
worden vervolgens diverse mogelijke toekomstscenario’s geschetst. De resultaten van
deze scenario’s tonen dat de wal het schip zal doen keren wanneer er niet consequent
wordt opgetreden tegen de roofbouw van de planeet.
Jammer genoeg geeft het boek geen duidelijke oplossing voor dit probleem. De auteurs
geven duidelijk en goed beredeneerd weer hoe het systeem werkt. De uiteindelijke
oplossing blijft echter steken in abstracties. Het probleem is onze maatschappij, die is
namelijk gebouwd op groei. Wanneer er geen beperkende terugkoppeling opgelegd
wordt, zal de maatschappij uiteindelijk tegen de grenzen van de fysiek gelimiteerde aarde
aanlopen. De oplossing blijft steken bij de gedachte dat we moeten streven naar meer
ontwikkeling in plaats te het streven naar meer groei. Dit vergt een mentaliteitsomslag
waarin mensen genoegen moeten nemen met wat zij hebben en waarbij er een eerlijke
verdeling is van de welvaart over de wereld.
Al met al geeft het boek een duidelijk en indrukwekkend beeld van de werking en
consequenties van de huidige maatschappij. Het heeft mij het inzicht gegeven dat
duurzaamheid meer is dan alleen de losse onderwerpen als duurzame energievoorziening,
klimaatverandering tegengaan, recyclen en andere fluffy onderdelen. Wil men een
duurzame maatschappij creëren, dan zal dit in elke laag en onderdeel van de maatschappij
nagestreefd moet worden.
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Limits to Growth – The 30-year update
Auteurs: Donella Meadows, Jorgen
Randers & Dennis Meadows
Uitgeverij: Eartschan
ISBN: 978-1-84407-144-9

Door Pieter Rogaar

Beyond Growth

Herman E. Daly

H

oewel Daly’s Beyond Growth uit 1996 stamt, is de inhoud ervan nog onveranderd
actueel. In bijna twintig jaar zijn we geen stap verder gekomen met het oplossen
van de economische problemen die voortvloeien uit de eindigheid van onze aarde.
Het boek wijst de lezer de weg naar een wereldwijde andere manier van consumeren
en produceren. Tegelijkertijd legt het de bal bij de lezer: hij zal op moeten treden om
de beoogde veranderingen te verwezenlijken.
De kern van het boek wordt gevormd door het idee dat de economie als systeem niet op
zichzelf staat: het is een subsysteem van de hele wereld, het ecosysteem. Iedere invoer
in de economie, bijvoorbeeld in de vorm van grondstoffen, komt uit dat ecosysteem. Elke
uitvoer uit de economie, zoals afvalstoffen, komt weer in datzelfde ecosysteem terecht.
Vroeger was dat niet zo relevant, omdat de economie klein was ten opzichte van het
ecosysteem. Tegenwoordig is de economie zo groot dat de vraag relevant is wat de
optimale schaal is voor de economie. De vrije markt heeft hierop geen antwoord: die
houdt zich alleen bezig met optimale allocatie van productiefactoren.
Als we de economie in omvang willen beperken – en uiteindelijk zullen we dat moeten,
vanwege het eindige ecosysteem – biedt het boek drie stappen om dit doel te bereiken.
Deze stappen zijn even noodzakelijk als politiek onhaalbaar, en dat schetst meteen de
huidige politieke impasse rond dit onderwerp. Stap één, het beperken van de totale
bevolking (nationaal en mondiaal), vindt alleen in China gehoor. Stap twee, het beperken
van het grondstofverbruik en de uitstoot per persoon, is in de meeste landen al even
onhaalbaar. Stap drie, het verhelpen van armoede, niet door economische groei maar
door herverdeling van welvaart, zie ik ook niet op korte termijn gebeuren.
In feite zullen we af moeten van het doel van economische groei en toe moeten naar
duurzame ontwikkeling. Duurzame ontwikkeling bestaat dan uit het verhogen van de
levensstandaard zonder meer grondstofverbruik en uitstoot van afvalstoffen. Waar de
nadruk tot nu toe lag op arbeidsproductiviteit en kapitaalproductiviteit, zal de aandacht
moeten verschuiven naar grondstofproductiviteit, om de eenvoudige reden dat dat de
beperkende factor aan het worden is.

Beyond Growth
Auteur: Herman E. Daly
Uitgeverij: Beacon Press
ISBN: 9780807047095

Deze gedachten, in feite uitwerkingen van het begrip ‘steady-state economy’ uit de jaren
zeventig, hebben tot nu toe weinig gehoor gevonden. Daly maakt aannemelijk dat we
geen keus hebben: óf we gaan ons economisch systeem grondig herzien, óf we zijn
binnenkort uitgespeeld. Dan zullen we een aanzienlijke terugval in welvaart ervaren
omdat onze grondstoffen door eerdere generaties opgesoupeerd zijn.
Dit boek is voor mensen die willen weten hoe we onze economie écht duurzaam kunnen
maken. Het gaat niet over welke spaarlamp je moet kopen, omdat ook de overstap naar
spaarlampen alleen uitstel van executie biedt. Wil je echter weten hoe we als mensheid
verder moeten om samen verantwoordelijkheid voor de aarde te nemen, dan biedt dit
boek een goed begin. Je zult alleen wel zelf aan de slag moeten.
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Lokale verkiezingen funest voor

transitie in de landbouw
De Nederlandse veeteeltsector staat voor een duivels dilemma. Er zijn voor de Nederlandse boeren enorme
kansen dankzij een groeiende afzetmarkt. Dit is gevolg van een groeiende (wereld-)bevolking waardoor er
simpelweg meer monden te voeden zijn. Er zijn echter ook beperkingen. Zo worden er steeds hogere eisen
aan de kwaliteit van het voedsel gesteld. Daarvoor wil de consument dan natuurlijk liever niet teveel betalen.
Bovendien heeft de consument een stevige mening over de wijze waarop de veehouder zijn bedrijf moet
inrichten. Er moet oog zijn voor dierenwelzijn, het moet milieuvriendelijk, ‘passend’ in de openbare ruimte,
duurzaam, enzovoort, en zo verder. Kortom; een duivels dilemma: boeren kunnen meer produceren, maar
krijgen daarvoor minder vrijheid en alle ogen zijn op hen gericht.
Door Arend Meijer

O

p ALV 64 in Groningen werd
de resolutie Landbouw unaniem
aangenomen. Daarin staat dat er
nog te vaak gedacht wordt in schuldigen.
En dat zowel de producerende als de
consumerende kant geen complimenten
verdient. Hierboven schreef ik al dat de
consument meer eisen stelt zonder daarvoor
te willen betalen. De boer moet tegelijkertijd
beseffen dat de cultuur van de jaren zeventig
en tachtig waarin productie tegen lage kosten
het enige was dat telde voorbij is. Ook
de overheid heeft zich in het verleden niet
optimaal opgesteld. Te vaak legde zij de bal
bij de producenten en ging zij mee in het
consumentensentiment. Dit resulteerde dan
meestal in strengere eisen. Op het congres
sloten wij af met de opvatting dat het niet
terecht is de schuld bij één kant te leggen.
Consumenten zijn namelijk via hun gedrag
medeveroorzaker van het probleem; weinig
betalen, terwijl je veeleisend bent is simpelweg
niet realistisch. Daarnaast zijn er diverse
schakels tussen producent en consument, zoals
de vleesverwerkers en de supermarkten, die
ook een verantwoordelijkheid hebben. Een
complexe materie dus, waar een aanpak
bij past die de keten in zijn geheel betrekt
bij het proces.
Juist in die aanpak heeft de overheid een
grote verantwoordelijkheid. Zij is in de
unieke, onafhankelijke positie, om het hele
spectrum te overzien, erbij te betrekken en
vooral geen partij te kiezen. De overheid
treedt dan op als een netwerkregisseur, een
toneelbaas die spelers bij elkaar brengt en
beloont wanneer zij hun spel spelen. Maar
niets meer dan dat.
Bovenstaande is volgens ons geen nieuws en
zeker geen DEMO-artikel waard. Bovenstaand
28
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standpunt is niet uniek. Velen – deskundiger
dan welke JD-er ook – zijn ons voorgegaan in
het bepleiten van die aanpak, nog veel meer
anderen hebben dat omarmd en geadopteerd.
Waarom dan toch dit artikel? Ik maak mij
zorgen en jij zou daarbij kunnen helpen.
Er zijn namelijk lokale verkiezingen op
komst. In het voorjaar van 2014 kiezen we
onze gemeenteraden en in 2015 staan de
Provinciale Statenverkiezingen op de agenda.
De lokale politici gaan de komende weken
weer volop in dialoog met de achterban.
Met name in de plattelandsgemeenten zal het
daarbij ook gaan over de veehouderij. Daar
zijn ze, de wethouders die toezeggingen aan
boeren doen over kansen voor uitbreiding.
Op hetzelfde plein staan twee marktkraampjes
verder wethouders hun inwoners te beloven
hen te beschermen tegen die vieze stallen met
hun nare geurtjes. De tijd van handjeklap
en wij tegen zij.
De komende weken lopen we daardoor groot
risico dat de vooruitgang die de afgelopen

niet meer openlijk aan hebben gevallen. In
voltooide tijd geschreven inderdaad, want
dit was de situatie tot die rode potloden weer
uit de kast kwamen. Toen waren de kampen
weer verdeeld en staakte de vooruitgang.
Het zou beter zijn als de lokale politicus
op een zeepkist ook het moeilijke verhaal
eens aan zijn inwoners uit zou leggen. Het
verhaal dat er niet direct schuldigen aan te
wijzen zijn voor een voedselcrisis, het verhaal
dat die kiezer zelf ook verantwoordelijk is
voor de intensivering van de veehouderij,
het verhaal dat schaalvergroting anderzijds
niet ten koste van alles mag gaan. En het
verhaal dat de overheid niet alles voor hen
regelt, ook niet in de veehouderij.
Maar kan de lokale politicus dan ook
aangeven wat hij wél doet met dit onderwerp?
Jazeker. Er zijn genoeg zaken waarin de
politiek zelf aan zet is om een duwtje in
de rug te geven. Zo is er een belangrijke
rol weggelegd voor ondernemingen die
primair gericht zijn op het voorlichten van

“Het zou beter zijn als de lokale politicus op een zeepkist
ook het moeilijke verhaal eens aan zijn inwoners
uit zou leggen.”
jaren wel degelijk is gemaakt afbrokkelt.
Zo is in Noord-Brabant op verschillende
plaatsen behoorlijke winst te zien. Er zijn
netwerken opgezet waarin verschillende lokale
belangenpartijen, lokale politici, inwoners en
de overheid elkaar treffen. Deze netwerken
hebben gezamenlijke doelen geformuleerd
en openlijk uitgesproken dat ze elkaar nodig
hebben. Belangrijk is ook dat zij elkaar

consumenten over de oorsprong van hun
voedsel. Het is goed uit te leggen dat– met
name vanwege het onderwijzend karakter
– stadslandbouw gestimuleerd wordt. Deze
vorm van landbouw legt de verbinding tussen
producent en consument, maar kan bovendien
bijdragen aan sociale cohesie en aandacht
voor gezonde voeding in een stad. Dat hoeft
niet in de vorm van subsidies. Momenteel

lopen veel stadslandbouwbedrijven aan
tegen de stringente wetgeving op het
gebied van ruimtelijke ordening. De lokale
politiek kan haar wetgeving op lokaal niveau
versoepelen om het eenvoudiger te maken
voor stadslandbouwbedrijven om in het
buitengebied te beginnen.
Parallel hieraan loopt het verhaal dat voor
het grootste deel van de sector productie
nog centraal staat, maar dat hier niet per
definitie iets mis mee is. Er zijn inderdaad
zeer grote stallen ontstaan, in het huidige
discours ook wel megastallen genoemd. En
de publiekstrekker zal opmerken dat deze
een bedreiging zijn voor dierenwelzijn,
volksgezondheid, duurzaamheid en het
milieu. De JD vindt dit onterecht. Een zeer
grote stal maakt het voor een ondernemer
financieel juist eenvoudiger om innovaties op
eerder genoemde elementen in een stal aan
te brengen. Onze lokale politicus wijst de
consument én de producent er daarom op dat
het niet gaat om het aantal vierkante meters
van een bedrijf, maar om het uitvoeren van
innovaties die dierenwelzijn, volksgezondheid,
duurzaamheid en milieu ten goede komen.
Er is kortom genoeg te vertellen op die
zeepkist in het dorp, zonder toezeggingen
te doen over schaalvergroting of juist

schaalverkleining. Misschien is dit een
ingewikkelder verhaal, maar het is wel een
sterk verhaal. Kern van dat verhaal is dat er
een zorgelijke afstand is ontstaan tussen
producerende en consumerende partijen
in Nederland. En dat deze steeds groter
wordt. Daarom is het van groot belang dat
het voor consumenten mogelijk is te weten
wat zij eten en te achterhalen waar het
vandaan komt en hoe de voeding tot hen
is gekomen. Iets waar de politiek een rol
in kan spelen. Vervolgens is het enerzijds
aan de producent te laten zien hoe zij te
werk is gegaan, anderzijds is het aan de
consument bewustere keuzes te maken in
het koopgedrag. Daarmee scheppen beide
partijen duidelijkheid aan elkaar en ontstaat
er een dialoog. Deze dialoog moet leiden
tot wederzijds begrip tussen consument en
producent. De lokale politicus mag concreet
zijn en over stadslandbouw of over zeer grote
stallen praten. Maar hij moet ook vol trots
kunnen wijzen op een ronde tafel, omdat hij
zo bij zal dragen de kloof tussen producent
en consument te dichten.
Maar hoe kan jij daar dan mee
helpen? De komende weken worden de
verkiezingsprogramma’s geschreven en de
messen geslepen. Ga met bovenstaand
verhaal op pad om het in jullie lokale

paneldiscussies voor het voetlicht te brengen.
Let er daarnaast op dat de verkiezingen er
niet voor zorgen dat mooie initiatieven stil
komen te staan, jij kan helpen door de lokale
politiek hierop aan te spreken. Mocht dat
alles voor jou te passief zijn, overweeg dan
eens zelf op een zeepkist te gaan staan.
Hopelijk laat jij je dan niet verleiden om
kant te kiezen voor “boer” of “consument”,
maar vertel je het eerlijke verhaal.

Arend Meijer is lid van de werkgroep
duurzaamheid.

De werkgroep wil in aanloop naar
de verkiezingen graag activiteiten
organiseren in het buitengebied om
dit onderwerp met lokale politici te
bespreken. Wil je hierover meedenken,
meld je dan aan door een mail te sturen
naar landbouw@jd.nl !
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Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst

J

e bent al een vrij lange tijd verbonden
aan de JD. Wat trekt je zo aan in de
vereniging ?
In het begin sprak de vrijzinnigheid en de
open houding van de vereniging mij erg
aan. Later werden dit vooral de inhoudelijke
debatten en bijeenkomsten over onderwerpen
zoals het legaliseren van XTC, acceptatie van
homoseksuelen als bloeddonors etc. Dit zijn
onderwerpen waar de Tweede Kamer nu pas
over debatteert, terwijl wij deze onderwerpen
vijf jaar geleden al bediscussieerden.
In de lange periode dat jij al JD-lid bent,
heb je de vereniging waarschijnlijk ook zien
veranderen. Wat zijn de meest opvallende
veranderingen die jij constateert ?
De vereniging is gegroeid, wat over het
algemeen een positieve ontwikkeling is. Wel
merk ik dat wij ons de laatste tijd minder
bezighouden met inhoud en meer met
gezelligheid en borrels. Sommige weekenden
hebben een programma dat weinig inhoudelijk
is, terwijl men zich des te meer inspant
voor de themafeestjes. Begrijp me niet
verkeerd, gezellige borrels en feestjes zijn niet
onbelangrijk, maar moeten niet alle aandacht
krijgen. Ik ben zelfs van mening dat het bouwen
van een feestje organisatorisch nauwelijks
aandacht nodig heeft, omdat het feestje bij
JD’ers vanzelf ontstaat.
Het groeien van de vereniging heeft ook
een andere implicatie. De inhoudelijke en
inspirerende besturen zijn veranderd in besturen
die vooral het inhoudelijke zwaartepunt bij
afdelingen en commissies leggen. Op zichzelf
is dit een mooie ontwikkeling maar het LB
moet leidend zijn in het uitdragen van onze
visie en het inspireren van onze leden. Zij
moeten er ook voor waken dat we geen oneissuevereniging worden. Het pensioendebat
is belangrijk, maar laten we ons na twee jaar
ook focussen op andere onderwerpen die net
zo belangrijk zijn, zoals jeugdwerkloosheid.
Een andere verandering die ik met name de
afgelopen twee jaar heb gadegeslagen, is
30
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dat er een sorrycultuur is ontstaan. Sommige
bestuursleden maken tijdens hun bestuursjaar
fouten. Tijdens het eerste congres waarop
ze verantwoording afleggen, beloven ze
verbetering voor het komende half jaar.
Tijdens het congres aan het eind van het
bestuursjaar bieden zij hun excuses aan, terwijl
de verbetering niet heeft plaatsgevonden.
Niemand wordt gedwongen zich te
kandideren voor het landelijk bestuur, maar
als je hiervoor kiest, moet je hier 100 procent
verantwoordelijkheid voor dragen. Als een
landelijk bestuurslid niet optimaal functioneert,
moet hij of zij openheid aan de ALV geven
over de redenen. Omdat de gereserveerde tijd
voor het bestuursblok onvoldoende is, krijgen
leden niet altijd antwoord op hun vragen.
Dat de cultuur binnen de JD is veranderd,
heeft je ertoe gebracht een motie in te dienen
op het congres in Groningen die nogal voor
veel ophef heeft gezorgd. Waarom achtte je
het indienen van deze motie noodzakelijk ?
Omdat ik mijn verontwaardiging over de
sorrycultuur wilde uiten. Het gemak waarmee
het bestuur met sommige vragen omging
op het congres in Groningen was hierbij
doorslaggevend. Toen we steun voor de motie
zochten, gaven sommige JD’ers aan zich in de
strekking ervan te vinden, maar hun mening
hierover niet openbaar te willen maken. Dit
geeft aan dat de vriendjescultuur hoger staat
dan een kritische blik. Zolang ik maar vrienden
kan blijven met die bestuursleden, hoor ik
er kennelijk bij. Dit vind ik een hypocriete
houding. De motie was niets minder dan een
statement maken richting alle (toekomstige)
LB-kandidaten die op het punt staan om
zich te kandideren. Zij dienen rekening te
houden met de werkzaamheden van hun
functie en de verantwoordelijkheid die hiermee
gepaard gaat. De leden hebben recht op
volledige bestuursverantwoording tijdens het
bestuursblok. Een afrekencultuur is verkieselijk
boven een sorrycultuur. Natuurlijk blijft de
JD een leerschool. Maar wat heb je aan
leerschool als men kritiek en feedback niet
accepteert of zelfs verafschuwt?

Jij zet je ook op veel andere manieren dan
via de JD in voor de maatschappij. Kun je iets
over je overige werkzaamheden vertellen ?
In de afgelopen jaren heb me met de
jongerenorganistie Asri met name ingezet
voor het beïnvloeden en verbeteren van
jeugdbeleid en het vertegenwoordigen van
het jongerengeluid in Amsterdam. Ook heb ik
als voorzitter van Asri de banden met politieke
jongerenorganisaties (PJO’s) in Amsterdam
versterkt, want PJO’s hebben vaak een
verrassende kijk op maatschappelijk kwesties.
Als maatschappelijke jongerenorganisatie
voeren wij jaarlijks een onderzoek uit naar
een maatschappelijk probleem dat actueel
is. Dit jaar ging het over de misstanden
bij Shisha Lounges (waterpijpcafés). Als
gevolg hiervan heeft CDA’er Peter Oskam
Kamervragen gesteld. Sommige lokale
onderwerpen halen zo de landelijke politiek.
Sinds dit jaar zijn wij een subsidieloze
organisatie geworden met een gescheiden
bureau voor maatschappelijk innovatie.
Wat voor rol moet de JD volgens jou vervullen
in een bredere maatschappelijke context ?
Ik denk dat de JD haar politieke programma meer
‘gezicht’ zou moeten geven. Hiermee bedoel
ik dat er minder gesleuteld moet worden aan
teksten en meer uitvoering moet worden geven
aan het politiek programma door bijeenkomsten,
acties, lezingen etc. te organiseren. Er is
veel potentie om dit te verwezenlijken,
aangezien de JD zoveel leden heeft. Helaas
wordt deze potentie niet volledig benut.
Welke tip wil je de vereniging en/
of JD’ers individueel meegeven ?
Aan de vereniging: richt je pijlen op
maatschappelijk issues, wellicht kunnen wij
een positieve bijdrage leveren in het vinden
van oplossingen. En aan JD’ers: blijf kritisch
en laat horen wat je vindt, je doet er toe
want je bent lid.

Ben Ahmed Yerrou is lid van JD Amsterdam.

© Xander Bouwman

“Op politiek gebied
hebben we innovatie en
het MKB op de kaart
gezet, aandacht gevraagd
voor (internet)privacy,
het sociaal akkoord
bekritiseerd en een warm
ontvangen pensioenplan
gepresenteerd”
“Het is te vroeg om een
duidelijke visie op papier
te hebben, maar tegen de
tijd dat het organisatorisch
congres daar is, zal voor
iedere Jonge Democraat
duidelijk zijn welke koers
er gevaren wordt in 2013
en 2014”

Door Pauline Kastermans

Door Stefan de Koning

a een mooi jaar vol politieke
activiteiten op internationaal, landelijk
en lokaal niveau, komt er een eind
aan het politieke seizoen van de JD. Veel
afdelingsbesturen zijn al gewisseld, en ook
het landelijk bestuur draagt in september het
stokje over. We kijken terug op een bewogen
jaar. Op politiek gebied hebben we innovatie
en het MKB op de kaart gezet, aandacht
gevraagd voor (internet)privacy, het sociaal
akkoord bekritiseerd en een warm ontvangen
pensioenplan gepresenteerd. Daarnaast zijn
er op vruchtbare internationale activiteiten bruggen
geslagen tussen liberalen in binnen- en buitenland.
Voor alles wat er binnen de JD gebeurd is
dit jaar, zijn wij meer mensen dank schuldig
dan hier te benoemen zijn. Iedere week weer
hebben afdelingsbestuurders en hun teams zich
ingezet om activiteiten en acties te organiseren
voor JD’ers in het hele land.
Portefeuillehouders en hun werkgroep waren een
onmisbare steun voor het politieke werk naar
buiten toe, en hebben daarnaast de discussie
binnen de organisatie verrijkt. En dan hebben we
het nog niet gehad over teams achter landelijke
evenementen, internationale teams het ICT-team
en alle mensen die op andere manieren van
belang zijn geweest voor de vereniging. Dank
voor jullie inzet!
Vanaf deze plek zou ik nog drie mensen
in het bijzonder willen bedanken. Tim en
Lonneke, bedankt voor de prachtige DEMO
die dit jaar vier keer op de deurmat heeft
mogen vallen. Jullie en jullie scribenten hebben
een uitstekend platform geboden voor veel
interessante discussies binnen de vereniging.
Tenslotte, last but definitely not least, wil
ik Wieke Timmermans bedanken voor de
inzet en het enthousiasme die zij tot eind
juni heeft getoond als voorzitter voor de JD.

et veel genoegen treed ik op 14
september aan als nieuwe voorzitter
van de Jonge Democraten. Op
het moment van schrijven ben ik, met mijn
mede-verkozenen, begonnen aan een
overdrachtsperiode van bijna drie maanden.
We beseffen dat deze periode voor ons
een kans is, om een voortvarende start te
maken; een kans die we ook zullen grijpen.
Tijd en middelen zijn beschikbaar om de
komkommertijd te veranderen in een periode
van intensief bouwen en plannen. Drie
maanden bieden ons de rust en de ruimte
om een beleidsplan te schrijven, zonder de
dagelijkse beslommeringen van een hectisch
bestuursjaar. Bovendien ligt er op persoonlijk
vlak de mogelijkheid om elkaar goed te leren
kennen, nog voordat we daadwerkelijk zijn
begonnen. Het is te vroeg om een duidelijke
visie op papier te hebben, maar tegen de
tijd dat het organisatorisch congres daar is,
zal voor iedere Jonge Democraat duidelijk
zijn welke koers er gevaren wordt in 2013
en 2014.
Het aftreden van Wieke als landelijk voorzitter
heeft ons geleerd dat een bestuursjaar
een zware wissel kan trekken op zowel
professionele als persoonlijke relaties. Wieke
en de rest van het landelijk bestuur hebben zich
tomeloos ingezet voor de Jonge Democraten
en verdienen daar onze dankbaarheid voor.
Dat het niet gelukt is om de rit uit te zitten
laat zien dat zelfs met de beste bedoelingen
niet alles in onze eigen handen ligt. Het is
zaak om daar nu vooral van te leren. Wat
mij betreft is Wieke een volwaardig lid van
de lange lijn van landelijk voorzitters, die de
JD hebben gekend en de hartverwarmende
reacties op haar aftreden hebben aangetoond,
dat dit gevoel breed wordt gedragen. Laten
we, door het positieve te benadrukken, er
een mooi jaar van maken; te beginnen op
het aankomende zomercongres!

Pauline Kastermans was waarnemend
voorzitter van de Jonge Democraten.

Stefan de Koning is voorzitter van de Jonge
Democraten. voorzitter@jongedemocraten.nl
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Haal je waardering uit het feit dat jouw unieke beeldmateriaal en portretfotos
geplaatst worden in een blad met meer dan 5000 lezers? Meld je dan nu aan als
fotograaf! Wij bieden een afwisselende job, waarin JD-evenementen de basis zijn, en
de toegift bestaat uit het fotograferen van prominenten. Uiteraard staat gezelligheid
centraal in ons jonge en energieke team. Mail naar demo@jongedemocraten.nl

Ledenmagazine Jonge Democraten - December 2013

Ledenmagazine Jonge Democraten - WINTER 2013

communities
Filosofie

Antoine Bodar:
‘Voornaamste eigenschap
van Nederlander is lompheid’
Dominee Gremdaat: ‘Pas op voor de feestdagen!’
Robbert Coenmans over jeugdwerkloosheid
Manuel Buitenhuis maakt JD-formatie
Suzan Kemperman scoort tijdens D66-congres

Hoofdredactioneel
Voorzitter
2

D

e bewuste avond in een Frans
restaurant te Goes staat me nog
scherp voor de geest. Adjuncthoofdredacteur Timothy en ik zaten tegenover
elkaar met een eerdere DEMO zwervend
tussen onze beide borden. De insteek van
het gesprek was om te bekijken welke
rubrieken we aan zouden houden en welke
we wilden vervangen. Of het nou door onze
vernieuwingsdrang kwam of door de Leffe
Trippel weet ik niet meer precies, maar we
besloten daar álle rubrieken te vervangen.
Voor de fans van de DEMO-oude stijl, om
het zo maar even te noemen, hoop ik dat
we niet teveel kapot hebben gemaakt.

binnen de JD zijn ongekend. Timothy en ik
hopen dat met deze DEMO aangetoond
te hebben.

De vereniging krijgt in dit blad een prominente
plaats. De afdelingen, de werkgroepen,
het landelijk bestuur, en ook individuele
leden krijgen een podium om zichzelf
kenbaar te maken. We hopen niet alleen
een inhoudelijk interessant blad te maken
dat je ontspannen in een lavendel bad kunt
doorbladeren, maar we hebben ook getracht
door inspirerende artikelen latente leden
te inspireren om iets te gaan doen binnen
de JD. De diversiteit en de mogelijkheden

Het thema van de volgende editie
is ‘Mijn gemeente moet zich beter
profileren!’ In het kader van de komende
gemeenteraadsverkiezingen dagen we jullie
uit om na te denken over gemeentelijke
vraagstukken. Succes met schrijven, wellicht
is goud voor jou!

B

este Jonge Democraat,
2014 nadert met rappe schreden. Het
verkiezingsseizoen is inmiddels echt
geopend. Het zal dringen worden om in het
verkiezingsgeweld onze stempel te kunnen
drukken. De gemeenteraadsverkiezingen zijn
steeds belangrijker geworden voor partijen om
hun merk intact te houden. Iedere politicus,
van SGP-voorman Kees van der Staay tot
de meest obscure VVD-backbencher, trok op
13 november het land in om ‘te zien wat
er leeft onder de kiezer’. Uiteraard heeft
iedere partij het ‘goed gedaan’, zelfs al werd
er ingeleverd. Tot en met de verkiezingen
in maart zal deze gekte aanhouden en
ik roep iedereen op om hieraan mee te
doen. Gemeenteraadsverkiezingen zijn
dé manier om invloed uit te oefenen op je
directe omgeving. Hou ze scherp. Gebruik je
vrijzinnigheid en je status als Jonge Democraat
om impact te maken. Jullie ontvingen het
JD-manifest voor GR2014, via de digizine.
Daar staan tien punten op. Herken je jezelf
in één van die punten; gebruik ze dan om
jouw omgeving uit te leggen waarom en op
wie je gaat stemmen dit voorjaar.
Langzaam is er ook begonnen aan
NUMMER 3, december 2013

Uiteraard zijn er ook enkele inhoudelijke
rubrieken. Hoofdgast Antoine Bodar laat
zijn licht schijnen op communities en de
katholieke kerk, Cornald Maas geeft een
toelichting over ons politiek programma
aangaande kunst, cultuur en media en Timothy
schreef een analyse over de branding van
politici. Omdat het de allereerst keer is
dat Timothy en ik ons gewaagd hebben
aan een heus magazine zijn reacties altijd
welkom via demo@jd.nl.

Ik wens u een fijne voortzetting en een
aangenaam etensmaal met stukjes spekjes
of wat dan ook erin.

die andere campagne; de Europese
verkiezingscampagne. Iedereen verwacht
dat de nationale aandacht na de
gemeenteraadsverkiezingen pas losbarst.
We moeten er echter rekening mee houden
dat dit beginpunt eerder kan komen dan
vooraf gedacht. Voor Geert Wilders gaan
de Europese verkiezingen namelijk om meer
dan een aantal zetels in Straatsburg, zeker
ook omdat hij op gemeentelijk niveau amper
een rol speelt. Hij zal initiatief nemen wanneer
het hem goed dunkt. Zijn potentiële invloed
op de Europese verkiezingen werd duidelijk
toen hij Marine le Pen uitnodigde. Bijna
onmiddelijk legde het de interne verdeeldheid
binnen de liberale VVD over Europa bloot. Zij
definieerden een half jaar voor de verkiezingen
twee kampen: voor en tégen Europa. Als JD
zijn we voor Europa, maar bovenal zijn we
voor een sterker, liberaler en democratischer
Europa. Het wordt een hele kluif om die
boodschap boven het verkiezingsgeweld uit
te laten komen. Daar hebben we jou voor
nodig, zoek contact als je ons wilt helpen.
Vrijzinnige groet,
Stefan de Koning
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Antoine Bodar
over leer en leven
Tekst: Mart Roumen | Beeld: Meriam de Lange
Voordat er ook maar één woord is gewisseld, bevestigt Bodar zijn controversiële status. ‘Mamma Mia, ik dacht dat de Democraten
zo bij te tijd waren?!’ begon hij antwoord te geven op de vraag of hij met ‘28 X’, 28 oktober bedoelde. Het is niet voor niets dat
de hoofdgast van deze DEMO meermaals per week door alle redacties van opiniërende programma’s gebeld wordt om commentaar
te geven op de ontwikkelingen in de katholieke kerk. Bodar is scherp en controversieel, maar tegelijkertijd inlevend en genuanceerd,
niet voor niets heeft hij maar liefst vijf verschillende universitaire opleidingen afgerond, waarvan twee cum laude. Op persoonlijke titel
gaf hij de katholieke kerk een positief en optimistisch gezicht. We spraken elkaar in zijn woning nabij het Leidseplein.
4
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“Katholieken
weten dat het
ideaal vaak te
ambitieus is,
maar streven
er wel naar.”

Vraag in progressieve kringen wat mensen
van de katholieke kerk vinden en de eerste
reactie zal op zijn minst woorden omvatten als
kindermisbruik, conservatief en bekrompen.
Over het seksueel misbruik is hij duidelijk.
Antoine Bodar is de laatste om te ontkennen
dat de katholieke kerk fouten heeft gemaakt.
‘Dat is die generatie bisschoppen ook totaal
te verwijten’, stelt hij.
Feller is Bodar als het gaat over het bekrompen
en conservatieve beeld. ‘Het is inhoudelijk
onjuist!’, tiert hij. ‘Laatst vroeg iemand me
of er al internet in het Vaticaan is. Ik kan
me daar erg over opwinden. Er was al
internet in het Vaticaan voordat het ook
maar in Nederland aankwam. Alle media
wordt al jaren gebruikt in de katholieke kerk,
van Twitter tot podcastkerkdiensten. Ik word

geïrriteerd van mensen die denken dat in
Rome alles dichtgeplakt is. Als je in Rome
komt zie je dat Rome geen eenheidsworst
is, dat er ook discussies plaatsvinden. Het
is er veel rustiger en ruimer dan de mensen
boven Moerdijk denken.’
‘Goh, u bent wel erg katholiek, past dat
wel binnen onze organisatie?’ Vraagt de
huidige elite zich hardop af. Mensen zien
de kerk als een misdadigheidsinsitituut
waar niets mag. Maar dat is typisch een
calvinistische interpretatie van de katholieke
kerk. Dat komt ook door de katholieken
van boven Moerdijk, die ook een klap van
de calvinistische molen hebben gehad.
Je moet tegenwoordig verantwoording
afleggen waarom je gelooft, dat maakt
mensen huiverig. Terwijl er tegelijkertijd

wel veel behoefte is aan zingeving en
spiritualiteit.’
Antoine Bodar schroomt niet om zijn geloof
en overtuiging over de buhne te brengen
voor het grote publiek. ‘Ik ben erg voor
een open kerk’, stelt hij. Bodar schittert met
vrolijke noten, volzinnen en oneliners op
televisie, radio en bij congressen. Dit staat
in groot contrast met de diensten die hij in
de kerk leidt. ‘Het samenzijn in de kerk is
altijd met de doelstelling om het over God
te hebben, daar ben ik heel streng in. De
eredienst is de eredienst. In de kerk ben ik
niet de persoon die op een vrolijke wijze de
mensen onderhoudt, daar ben ik de knecht
die de heilige mis opdraagt. Ik ga me niet
wagen aan Nederlands Elftal vieringen of
iets dergelijks. Ik ben geen populist.’’
NUMMER 3, december 2014
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Het open vizier en het frivole karakter dankt
Bodar aan het feit dat hij op zijn geweten
vertrouwt. ‘Er is altijd spanning tussen de leer
en het leven, tussen de theorie en de praktijk
en tussen ideaal en werkelijkheid. Katholieken
weten dat het ideaal vaak de ambitieus
is, maar streven er wel naar. Uiteindelijk
komt het instituut katholieke kerk niet op de
gerechtelijke stoel te zitten, maar je geweten.
Je geweten bepaalt uiteindelijk over goed of
slecht. Dat geeft veel rust en maakt ook dat
wij ons geloof niet zo zwart-wit beleven.’
Toch is de buitenwacht steeds sceptischer
als het gaat over gelovigen. ‘Onder paars

‘Antoine Bodar ken ik niet persoonlijk,
maar ik heb ooit het genoegen gehad om
met hem in debat te mogen gaan. Hij was
uitgenodigd door de debatclub op de
studentenvereniging waar ik lid was om
te debatteren over de stelling: ‘Theïsme
is beter dan Atheïsme’. Samen met m’n
debatmaatje Joris heb ik deze stelling
toen aangevallen tegenover Bodar.
Ik heb er begrip voor dat Bodar zijn
kerk en geloof verdedigt. Je kan hem
zelfs bewonderen als een goed debater,
als gezaghebbende kunsthistoricus of
gewoon als sympathieke persoonlijkheid.
Persoonlijk vind ik dat alle drie de labels
hem goed passen. De katholieke kerk
verdient in mijn ogen echter bakken
met kritiek en in die zin ben ik dus een
tegenstander van het positieve gezicht
dat Bodar in dezen biedt aan zijn kerk.
Vooral omdat Bodars argumenten vaak
gebaseerd zijn op gebakken lucht. Hij
is een meester in het bagatelliseren en
in zijn eigen voordeel uitleggen van
argumenten die hem voor de voeten
worden geworpen en ontwapent zijn
tegenstanders met zijn geloofwaardige
air van positivisme. Ik denk dat de
scherpe lezer dit ook in het interview
zal terugzien. Mits die lezer net als ik
wordt verblind door de NRC-mentaliteit
natuurlijk...’
Stefan de Koning, voorzitter van de
Jonge Democraten
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een protestantse inslag. Katholieken zouden
daar veel pragmatischer mee omgaan.
’De secularisatie heeft in de ogen van
Bodar een aantal grote nadelen. Eén van
de terugkerende thema’s waar de katholiek
structureel op afgeeft is de mentaliteit in
Nederland. Lompheid is de voornaamste
eigenschap van de Nederlander stelde hij
al eerder. ‘Dat heeft te maken met de cursus
assertiviteit die we automatisch volgen in dit
land. Het opkomen voor jezelf: als iemand
een klap geeft, geef je er direct twee terug.
Ook in de politiek zien we dat terug. Pim
Fortuyn zei nog wat hij dacht, nu hebben

“Christenen worden in universitaire
kringen in een hoek gezet als
mensen die ‘niet zo ver zijn als wij.’
Ik noem dat de NRC-mentaliteit.”
moest alles wat met geloof te maken had
achter de voordeur plaatsvinden. Daarna
profileerde Lousewies van der Laan zich met
de D66 als anti-christelijk. Nu heb je weer die
spotjes van het humanistisch verbond: Bent
u ook geïnteresseerd in het leven vóór de
dood? Maar wat een onzin! Dat zijn wij
óók, wat er daarna komt zien we wel weer.
Waarom moeten ze zich zo afzetten tegen
het christendom?’
In D66-kringen, waar Antoine zich door
zijn opleidingen en zijn media-uitingen vaak
begeeft, heeft hij wat uit te leggen. ‘Als ik
op een feestje vertel dat ik niet per definitie
voor het homohuwelijk ben, wordt dat niet
verdragen. Je mag in Nederland anno 2013
geen afwijkende mening hebben. Christenen
worden in universitaire kringen in een hoek
gezet als mensen die ‘niet zo ver zijn als wij.’
Ik noem dat de NRC-mentaliteit. Hoogleraren
trekken hun neus op als er vragen zijn van
studenten over religie of geloof. Dat is typisch
ons intolerante vaderland.’
Door zijn woonplaats in Rome ervaart hij ons
land van een afstandje. ‘Ik constateer dat
Nederland qua mentaliteit echt protestants
is. Men weet op een betweterige manier
hoe de wereld bekeerd moet worden. Dit
is echt het land van de dominee en de
koopman. We zijn te arrogant om te luisteren
naar verwijten van instanties als de VN of
de Raad van Europa, maar staan in het
buitenland wel zelf met opgeheven vinger
andere landen terecht te wijzen. Dat is typisch

we een aantal politiek geinteresseerden die
helemáál niet meer nadenken. Dat straalt
af op de maatschappij.’
Door de migratie van niet-westerse allochtonen
is in Nederland langzaam de islam ook
een geloof van betekenis geworden. ‘We
moeten ons niet omver laten blazen’, stelt
Bodar. ‘De moslims hebben eerder respect
voor een andere gelovige dan voor een
ongelovige. Ze zijn vriendelijk, maar ze
staan klaar om het over te nemen. Als wij
als christenen geen fierheid uitstralen in
Nederland, dan zal de islam zich als enige
uitbreiden en dan krijg je de ongelovigen
tegenover de moslims. Wij zouden ons in
moeten zetten om het christelijke geluid
meer te laten horen.’
Waar je ziet dat de islam uitbreidt, levert
het katholieke geloof leden in. In Rome
is men sceptisch over de katholieke kerk
in Nederland. ‘Rome ziet Nederland als
het slechtste jongetje van de klas. Van die
bengels die nooit luisteren. Het Vaticaan
is zeer zorgvuldig met het aanstellen van
bisschoppen, en geeft de voorkeur aan
orthodoxe bisschoppen. Zij zouden ervoor
moeten zorgen dat Nederland niet verder
verwijderd raakt van de katholieke kerk:
om de kleine kudde bij elkaar te houden.’
Het Vaticaan stelt op 13 maart Paus Fransiscus
aan als leider van de katholieke kerk. Bodar
hield veel meer van de stijl van zijn voorganger
Benedictus. ‘Ik hou niet van populisme in

de kerk. De stijl van Paus Fransiscus mag
ik niet, met die handgebaren en populair
gepraat. Hij nodigde bijvoorbeeld alle
bisschoppen van Italië uit, en vertelt dan
in zijn openingsspeech dat er te veel van
hen zijn. Het lijkt wel een Nederlander zo
lomp. Daarnaast claimt hij veel privileges.
Hij heeft bijvoorbeeld twee huizen en wil
niet met de helikopter, maar met de auto
naar de luchthaven. Dat kost ongelooflijk
veel geld aan beveiliging. Het lijkt nu net
alsof het uitdragen van het symbool van de
armoede geld kost. Daar hou ik helemaal
niet van. Geef mij maar stijl-Beatrix, om
het zo maar even te noemen. Soberder
en zakelijker.
Tijdens de verkiezingen in de landelijke
politiek schipperde Bodar tussen D66 en CDA.
‘Op een bijeenkomst van de ChristenUnie
werd mij gevraagd wat ik ging stemmen.
Ik vertelde dat de CDA het niet verdiende,
omdat zij niets doen met de ‘C’ in de naam.
Misschien wel D66, zei ik. Andries Knevel
viel toen bijna van zijn stoel: ‘Hoe kun je
dat nou zeggen?!’ Ik heb de indruk dat ze
minder anti-christelijk zijn geworden én ik
ben óók voor goed onderwijs. Dat vind ik
het allerbelangrijkste! Toch stemde ik CDA,
om ze nog een kans te geven. Tot nu toe
zonder echt resultaat. Het CDA heeft veel
katholieke kiezers in moeten leveren, nota
bene aan de SP. De SP wordt al CDAlight genoemd hier, opmerkelijk, omdat de
meeste katholieken niet voor een grotere
overheid zijn.’
Ondanks dat er veel katholieke scholen
zijn, zet Bodar vraagtekens gezet bijde
toegevoegde waarde van religieuze
scholen. Het moslimonderwijs voldoet niet
aan de criteria en op christelijke scholen is
het geloof vaak weggestopt. ‘Ik ben niet
tegen religieuze scholen, maar dan moet je
er wel iets aan doen’, stelt hij. ‘In het licht
van de ontwikkeling van het onderwijs kan
ik me goed voorstellen dat we alleen maar
openbare scholen krijgen, met verplichte
uren wijsbegeerte en religie. Endat er de
keuze is om één stroming te volgen voor
specifiek religieus onderwijs. Daar zou ik
best voor zijn.’

“Ik hou helemaal niet van de
stijl van paus Fransiscus. Geef
mij maar stijl-Beatrix, om het zo
maar even te noemen.”

‘Ondanks mijn affiniteit met D66 en D66’ers
zijn er enkele punten waar ik moeite mee
heb. Ze willen bijvoorbeeld dat Vaticaanstad
uit de VN treedt, omdat de islam ook geen
vertegenwoordiging heeft. Ik zou dan eerder
pleiten om de Islam toe te laten treden.
Wij krijgen veel wereldleiders op bezoek.
Vaticaanstad heeft een belangrijke functie!
Ook het homohuwelijk is in mijn ogen niet
NUMMER 3, december 2014
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“Ik zou zelf D66
stemmen als zij
aanvaarden dat
het christendom
een teneur is
die ook mag
blijven bestaan,
die niet zozeer
knechtend is.”
wenselijk. Met Boris Dittrich heb ik daar
veel over gediscussieerd. Waarom moeten
homoseksuelen zo kleinburgerlijk doen om
óók een huwelijk te willen sluiten. Ik vind het
geweldige flauwekul. Het woord huwelijk
heeft geen waarde meer, je moet er direct
achteraan vragen of je met een man of een
vrouw getrouwd bent. Bovendien zijn er in
de praktijk weinig homohuwelijken gesloten,
er is niet zo heel veel behoefte.’

kinderen belangrijk is om zich aan twee
geslachten te kunnen spiegelen. Én aan
de moeder, én aan de vader, zo is deze
wereld ook opgebouwd. Ook hier geldt
weer dat de werkelijkheid weerbarstiger
is.’ Bodar liet in zijn boek Ongeordende
Liefde opschrijven dat hij adoptie door
homoseksuelen ziet als een klein kindertehuis
met twee directeuren. Bodar: ‘Als er de
keuze is om een kind te laten opgroeien

“Adoptie door homoseksuelen is
als een klein kindertehuis met twee
directeuren.”
Als Bodar in discussie gaat met progressieve
mensen ervaart hij dat als ze op argumenten
niet winnen, ze vaak van onderwerp wisselen.
‘Ze beginnen over condooms, omdat ze
weten dat die discussie in de kerk gevoelig
ligt. De kerk wil met het statement over
condoomgebruik vooral aangeven dat
je beter bij één partner kunt blijven. Het
ideaalscenario is – schrik niet – dat je voor
het aangezicht van de kerk eeuwige trouw
belooft, maar de praktijk is weerbarstiger. Je
krijgt geen soa als je vrijt met één partner.
Dan laat ik nog keurig in het midden of het
een man of een vrouw is. Ik ben wel heel
erg voor testen, als je allebei test en je bent
SOA-vrij, loop je geen risico’s. Het is een
kwestie van je eigen geweten hoe de je
omgaat met condoomgebruik.’
‘Het ideaal is een goed huwelijk met man,
vrouw en kinderen. Ik denk dat het voor
8
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in een gesticht, of opgevoed te worden
door twee homoseksuelen, is dat laatste
in de praktijk vaak het beste. En natuurlijk
zijn er ook heterostellen die niet nadenken
en zomaar trouwen. Wat wat betreft sta ik
schouder aan schouder met Paus Fransiscus:
als men goed leeft, wie ben ik dan om dat
te veroordelen.’
Hij besluit met een advies aan de Jonge
Democraten: ‘Jullie zouden je moeten beseffen
dat vrijheid nooit ongebreidelde vrijheid
is. Als je kiest voor meer vrijheid houdt dat
ook in dat je op een ander terrein moet
inbinden. Alles wat kan, hoeft nog niet.
Een goede JD’er zou vooral vóór zaken
moeten zijn en niet tegen. Ik zou adviseren
om niet af te zetten tegenover Wilders of
het christendom, maar om trots een eigen
geluid te laten horen.’

‘Ik ken Antoine Bodar nog uit mijn
studententijd, hij was een van mijn docenten
in Leiden. Als we elkaar tegenkomen, is
de ontmoeting altijd hartelijk. Hoewel ik
zelf niet geloof heb ik respect voor de
geloofwaardige manier waarop Bodar
over zijn geloof spreekt en zijn opvattingen
in deze moderne tijd weet te verwoorden.
Hij loopt niet weg als het moeilijk wordt,
ook over lastige onderwerpen en onder
moeilijke omstandigheden is hij bereid in
de media verantwoording af te leggen.
Hij is open over zijn eigen twijfels en
worstelingen, maar tegelijkertijd trouw
aan zijn geloof. Daar kan ik alleen maar
respect voor hebben.’
Alexander Pechtold, lijsttrekker D66

Dominee Gremdaat
waarschuwt voor de
feestdagen
Vertrouwen in de toekomst… kent u die
uitdrukking? Vertrouwen in de toekomst.
Je hebt mensen die geneigd zijn om
alles en iedereen negatief te bekijken,
collega’s op het werk zijn racistisch, de
buurvrouw is een hoer, onze regering is laf,
protestanten deugen niet, Europa is ten dode
opgeschreven en zelf ben ik levensmoe.
Dat soort mensen.
Terwijl je ook mensen hebt die door dik en
dun hoop blijven houden, de lichtpuntjes
in de maatschappij zien, die ook met hun
enthousiasme anderen hoop geven, die er
voor zorgen dat eens de zon weer gaat
schijnen.
Ik weet niet hoe het met jou zit maar ik hou
meer van de laatste categorie, de mensen
die zin hebben om de kar te trekken, dan
van de eerste categorie.
Maar je moet het maar kunnen, optimistisch zijn!
Helemaal in deze maand, de maand

december, wordt menigeen overvallen door
een gruwelijke winterdepressie, of eigenlijk
een feestdagendepressie. Je hoopt dat hij
dit jaar niet komt en ineens, gatverdamme,
voel je een depressie je lichaam en geest
binnendringen.
En hoe komt het?
Je hebt mensen, misschien ben je er zelf
wel zo een, die kotsen van de vaak zo
schijnheilige feestdagen. Al die zogenaamd
vrolijke gezinnen die net doen of alles
pais en vree is terwijl de onderlinge haat
werkelijk moordend is. Ja, dan kan ik me
voorstellen dat oprechte mensen zich niet
thuis gaan voelen. Voor gevoelsmensen
wordt de kerstperiode dan een regelrechte
kwelling. Je weet op zeker moment niet
meer wat echt en niet echt is, waar en
niet waar. Wat moet je doen? Moet je als
alleenstaande ingaan op de uitnodiging
van een zogenaamd gelukkig gezin om
daar een kerstdiner te nuttigen? Moet je je
altijd aan je afspraken houden, ook als je,

qua depressie, op de bodem van je leven
zit? Moet je altijd sociaal zijn?
Nee, zeker niet. Als je tegen een kerstdiner
opziet, zeg het dan gewoon af. Als je aan
een kerstdepressie lijdt, kies dan altijd voor
jezelf. Durf wispelturig te zijn, durf asociaal
te zijn en durf ruzie te maken. En ga niet bij
een schijnheilig gezin een kerstdiner nuttigen.
Weet je dat het soms fijner is om net te doen
of de kerstdagen er niet zijn en lekker helemaal
alleen thuis te blijven. Met bijvoorbeeld een
bordje friet en een dikke kroket in plaats
van een misselijkmakende kalkoen. En kijk
naar een leuke dvd in plaats van naar die
suikerzoete ingeblikte tv programma’s. Of ga
het café in en ontmoet daar fijne mensen.
Of ga je lekker bezatten. Ruzie maken kan
ook heel fijn en bevrijdend zijn. Maar blijf
zo weerbaar mogelijk, laat je niet door een
schijnheilige maatschappij indelen. Jij bent
niet eenzaam maar zij zijn huichelachtig.
De wereld is tijdens de kerstdagen vals en
onoprecht, tuin daar niet in. Weekbladen die
met dubbeldikke nummers komen tijdens de
feestdagen doen dat niet voor jou, wat ze
suggereren, maar ze doen het voor zichzelf,
ze willen vakantie. Geloof in deze periode
niet in de oprechtheid van je medemens
maar vertrouw op je eigen inzicht en heb
vooral vertrouwen in de toekomst! Een fijne
voorzetting en een zuiver etensmaal.

“De wereld is tijdens
de feestdagen vals
en onoprecht, tuin
daar niet in!”

NUMMER 3, december 2014

9

JD vers

“Hoe zijn de verhoudingen tu
en D66 op dit moment, en w
Als voorzitter denk je regelmatig na over hoe je staat
tegenover D66 staat. We zijn onafhankelijk in die zin dat
we een eigen politieke lijn ontwikkelen, die naar eigen
goeddunken uitdragen en met een eigen organisatie en
middelen faciliteren. Die drie zaken bij elkaar opgeteld
leveren een zeer hoge mate van onafhankelijkheid op.
Van absolute onafhankelijkheid is echter geen sprake. De
overlap tussen ledenbestanden van D66 en JD, de interne
discussies, de aandacht voor D66 en subsidiestromen
dragen namelijk zéér nadrukkelijk de signatuur van D66.
De JD is tegelijkertijd zowel onafhankelijk als afhankelijk van
D66. Daarom is de tegenstelling tussen beide verenigingen
die in dit soort discussies vaak wordt geschetst ook zo’n
onpraktische manier om erover te praten. Er is niet sprake
van een vaste en formeel aan te wijzen situatie. Er is
sprake van een verhouding die vloeibaar is; met een
JD die onafhankelijk binnen D66 zweeft. Het besef dat
er geen in beton gegoten definitie is van de onderlinge
relatie betekent dat we intern continu met elkaar moeten
communiceren over hoe verschillende visies op deze
relatie naast elkaar bestaan binnen de vereniging. Er
zal altijd een dominante visie zijn, maar deze kan van
tijd tot tijd veranderen en mag niet de afwijkende visies
verstikken; of deze nu voor grotere verbondenheid zijn of
groter onafhankelijkheid. Zelf vind ik de onafhankelijkheid
belangrijker dan de wijze waarop we wél verbonden
zijn, maar ik zet mijn vraagtekens bij de reflex om die
verbondenheid te verzwijgen.
Je moet in praktische vraagstukken beide kanten kunnen
zien, om bijvoorbeeld te weten waarom je een JD’er op
een D66-lijst zou steunen. Ja, ze leggen hun loyaliteit
voor een groot deel bij D66. Maar is dat allesbepalend?
En moet je wel denken in termen van loyaliteit? Daar
tegenover staat namelijk dat hun identiteit is gevormd
door de vrijzinnige JD. Dat feit zou een valide reden zijn
om hen het vertrouwen te geven wanneer ze bij D66 een
kans krijgen om dit geluid door te laten werken in de
lokale, landelijke of Europese politiek. Dit is slechts één
van de voorbeelden die te bedenken zijn. In het algemeen
is D66 scherp houden alleen mogelijk als je een kritische
en onafhankelijke partner bent. In een partnerschap is
uitwisseling onvermijdelijk; hoe we daar een balans in
vinden bepalen we zelf door actief te worden binnen
de vereniging en bij te dragen aan de interne discussie.
Stefan de Koning, Voorzitter Jonge Democraten
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Jan-Willem de Bruin: ‘Minder pretentie, meer ambitie’
De afgelopen maanden is veel gezegd over de verhouding tussen
de JD en D66. De komst van het combi lidmaatschap heeft er voor
gezorgd dat een groot deel van de leden ook automatisch lid van
D66 wordt (en natuurlijk vice versa). Ik zou er vooral voor willen
pleiten om met meer pragmatisme te kijken naar de relatie met D66.
Zeker in campagnetijden kunnen we veel samen optrekken en hebben
we gemeenschappelijke doelen. Natuurlijk moeten we die luis en
de pels zijn en moeten we politiek onafhankelijk blijven. Maar
we moeten niet kritisch zijn om het
kritisch zijn en onze rol in het politieke
speelveld overschatten. D66 blijft
het platform waar we strategische
gezien het best onze politieke output
kunnen omzetten in invloed. Dus als
daar kansen liggen, moeten we
die vooral blijven grijpen en niet
blijven hangen in discussies over
onafhankelijkheid.

Lilian Oskamp: ‘De JD had meer als G500 kunnen
zijn als zij minder richting D66 was gegroeid’
‘Als Jonge Democraten zijn we verwikkeld in een situatie waarin
we als vereniging wel partij móeten kiezen. Zonder verbinding
aan een politieke partij krijgen wij geen subsidie van de overheid.
Dat is een stuk lastiger activiteiten organiseren. Daarnaast is een
combilidmaatschap veel voordeliger dan twee lidmaatschappen.
Toch ben ik overtuigd dat de vereniging zich het beste kan blijven
ontwikkelen en inzetten als zij wegblijft van belangen die spelen bij
één politieke partij. Een diversiteit aan politieke achtergronden in
combinatie met onafhankelijkheid kan de JD helpen progressiever
en invloedrijker te zijn. De G500 zag dit goed en maakte van haar
onafhankelijkheid een waardevol attribuut door standpuntsgewijs
invloed uit te oefenen op verschillende politieke programma’s. De
meeste G500-standpunten misstaan
niet in het programma van de JD. Het
‘kernteam’ van G500 bestaat dan ook
uit een aantal Jonge Democraten. Ja,
ook Sywert van Lienden heb ik mij laten
informeren. Waarom was de JD voor
hen niet het platform om hetzelfde te
bereiken? De JD had meer als G500
kunnen zijn als zij minder richting D66
was gegroeid

sus D66

ussen de Jonge Democraten
wat zouden ze moeten zijn?”
Boris van der Ham: ‘Op de bal, niet op de man’
Een gezegde luidt: ‘De mens lijdt doorgaans het meest, aan het lijden
dat hij vreest’. Elke politieke partij heeft wel eens last van die angst,
ook D66. De Jonge Democraten zijn op die momenten zeer nodig om
D66 de koudwatervrees te laten overwinnen. De JD was eind jaren
‘80 de eerste die vonden dat er een Paars kabinet moest komen, in
2000 nam de JD het initiatief om de onvrede over de slappe politiek
van dat moment aan te kaarten (voluit gesteund door Pim Fortuyn!),
later kwam de JD met het pleidooi voor de AOW leeftijd naar
67 jaar, om de hypotheekrenteaftrek
om te vormen en realistischer om te
gaan met kernenergie. Ga daar mee
door en meng je in de inhoudelijke
debatten. Meng je echter niet als JD in
verkiezingen en gedoe rond personen.
Koester dat de JD uiteindelijk een
onafhankelijke organisatie is, en dat
je ook niet zou willen dat D66 zich
mengt in de democratie binnen de JD.

Annelien Bredenoord – Voorzitter D66 Utrecht
Rond mijn twintigste werd ik combilid van de Jonge Democraten en
D66. Ik ben destijds meteen actief geworden voor D66, maar was
nooit actief bij de JD. Er zijn een paar dingen bij de JD die ik sterk
vind: er is ruimte voor debat, men is zich bewust van democratie en
procedures, en de JD hebben de ruimte om controversiele standpunten
in te nemen.D66 is soms pragmatischer, natuurlijk ook vanwege
de politieke verantwoordelijkheid. Ik zie de JD als een politieke en
maatschappelijke kweekvijver, als een vereniging waarinmensen
zichzelf kunnen ontwikkelen, en hopelijkdoorstromen naar D66.
Route66 zie ik als een mogelijke vervolgstap voor talentvolle JDers. Route66 is een trainee programma van twee jaar voor young
professionals die D66 in al haar facetten willen leren kennen. De
selectie is strenger – van de 100 aanmeldingen komen er 20
door – en het is echt gericht op jonge
werkenden die al begonnen zijn met
hun carriere. Dat is ook een verschil met
de Jonge Democraten:waar Route66
echt onderdeel van de partij is, blijft
de JD toch een zelfstandige vereniging
die nauw verbonden is met D66 maar
soms ook haar eigen koers vaart. .

Als oud secretaris van de JD afdeling Groningen
snap ik alle gevoeligheden waar het gaat om de
verhoudingen tussen JD en D66 heel goed. Zelf werd
ik bewust eerst lid van de JD voordat ik lid en actief
werd bij het “grote” D66. En als het onafhankelijk
zijn van de JD dat kan bewerkstelligen, het verlagen
van de drempel voor jongeren om politiek actief
te worden, dan moeten we die onafhankelijkheid
zeker koesteren.
Maar tijdens het organisatorisch congres in juni 2013,
waar ik was uitgenodigd om deel te nemen aan
een discussie over de verhouding JD en D66, kwam
dat argument niet boven. In plaats daarvan werd
beargumenteerd dat dankzij de onafhankelijkheid je
bij de JD kritisch kon zijn, je mocht nadenken over
onorthodoxe oplossingen voor de problemen van
morgen en je de ruimte kreeg om te leren. Bij D66
zou dat allemaal niet mogelijk zijn. “Wij” zouden
“jullie” bovendien niet serieus nemen.
De onafhankelijke positie van de JD maakt het voor
mij als voorzitter van D66 echter juist lastig om
jullie bij het debat in de partij te betrekken, om
jullie serieus te nemen. Voor je het weet tast ik de
onafhankelijkheid aan. Maar we hebben jullie wel
nodig. Als onorthodoxe denkers. De kritische houding.
Dat er dan soms D66 leden van boven de 30 zijn
die er anders over denken, ja dat kan. Dat is politiek.
Maar juist door dichter tegen elkaar aan te kruipen,
wordt de discussie scherper en de ideeën beter. Volgens
mij is het dus tijd om de gevoeligheden achter ons
te laten en te kijken hoe we ons in overeenkomsten
kunnen versterken.
Fleur Gräper - van Koolwijk, voorzitter D66

“Wij” zouden “jullie”
bovendien niet
serieus nemen.”
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Intro the wild
Ruwweg is er een tweedeling te maken in
de houding van Jonge Democraten als het
gaat om hoe ze de vereniging beleven.
Eén groep komt puur voor de inhoud, zij
trekken zich bij avondprogramma’s het liefste
terug op hun kamer of discussieren rond een
kampvuur, voor de andere groep begint het
dan pas. Zij hangen een half uur voor de tap
opengaat al aan de bar en die gaat – wat
hen betreft – pas dicht op het moment dat
ze gescoord hebben of als ze te lazerus zijn
om hun eigen naam uit te spreken.
Weekenden bij de Jonge Democraten,
zoals het kaderweekend, het politiek
inhoudelijk weekend of introweekends
bevatten beide elementen. Overdag kruisen
de JD’ers de degens over onderwerpen
als ontwikkelingshulp, maatschappelijke
problemen, interne politiek of actuele thema’s,
en ’s avonds zijn er feesten waarbij de
grenzen vervagen in het verloop van de
avond.

evenement. Huppelend en stampend toont ze
haar aanwezigheid. ‘Dit introweekend werkt
super prikkelend. In het dagelijks leven kom
je – als nieuw lid - niet veel JD’ers tegen’,
stelt ze. ‘Maar tijdens dit weekend vind je
elkaar en kun je onderzoeken waar je met
elkaar staat. Ook ik leer hier weer van,
allemaal nieuwe toffe mensen met verfrissende
meningen. Super!’
Eén van de inhoudelijke sprekers is Jonge
Democraat Sam Quax. Hij probeert in een
workshop leden aan het denken te zetten
over het sociaal liberalisme en wat dat
precies is. ‘Ik wil niet vertellen wat ze moeten
doen of moeten vinden, maar wil de JD-ers
zelf laten nadenken. Mensen denken dat
filosofie altijd heel moeilijk is, maar dat is
het niet.’ Interessant en leuk om aan deel
te nemen, wordt er gesteld aan het einde
van de bijeenkomst. ‘Het is echt boven mijn
verwachting!’ vertelt een prille JD’er voor de
DEMO-camera.

“Er is altijd weer aanwas nodig
van mensen die zich in willen
zetten voor het goede doel”
Tijdens de introweekends wordt er op een
laagdrempelige wijze kennis gemaakt met
de politiek, met de Jonge Democraten en
met collega-democraten. De winst van
een kennismaking op deze manier zit hem
volgens de voorzitter van het introteam in
het feit dat alle leden gestimuleerd worden
om actief te worden bij de Jonge Democraten.
Secretaris promotie Esme Zandvliet van het
landelijk bestuur is ook in haar nopjes met het
12
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Ook andere Jonge Democraten laten van
zich horen. Robbert Coenmans – inmiddels
voorzitter van FNV Jong – laat zijn licht schijnen
over jeugdwerkloosheid, waarbij hij met
enkele scherpe stellingen de zaal uitdaagt tot
het niet klakkeloos aannemen van de goednieuws-propagande, die vanuit economen
en politici op ons wordt neergedaald.
Robbert: ‘Als er allemaal blije mensen zijn,
die constateren dat de werkloosheid gedaald

is, moet je er rekening mee houden dat ze
alleen de mensen monitoren die op zoek
zijn. Mensen die het hebben opgegeven of
aan een opleiding zijn begonnen, zorgen
ervoor dat het de werkloosheid daalt.’
De ex-directeur van het Centraal en Cultureel
Planbureau, Paul Schnabel, looft de houding
van de Jonge Democraten. ‘Er is altijd weer
aanwas nodig van mensen die zich in eerste
instantie belangeloos in willen zetten voor
het goede doel’, stelt hij na afloop van zijn
presentatie. ‘Zij zijn niet alleen landelijk heel
erg belangrijk, maar ook in de regionale
en lokale politieke.’
Op de laatste dag, als alle kopjes gebogen
zijn, is er nog de kick-off van de landelijke
werkgroep sport, waar hoofdredacteur
Mart Roumen een discussie leidt tussen
Ajaxied Cees Vervoorn en de D66’ers
Reinier van Dantzig (Amsterdam) en Jim Lo
A Njoe (Groningen). Zij gaan met de zaal
in discussie over bijvoorbeeld de rol van
sport in het onderwijs en de houding van
gemeentes ten aanzien van subsidie aan
betaald voetbalclubs. De aanwezigen in de
zaal toonden dat iedereen in ieder geval een
mening heeft over sport. ‘Ja, ik werd altijd
als laatste gekozen, dan is gymonderwijs
toch helemaal niet leuk’, stelt een Jonge
Democraat. Gelukkig weet ex-alo directeur
Cees Vervoorn goed te pareren: ‘dan heb
je gewoon een slechte docent gehad!’ Een
succesvol einde met een handjevol nieuwe
leden voor deze werkgroep is het sluitstuk
van het weekend. Frisse nieuwe leden en
mooie verhalen om mee thuis te komen.
Ook de groep die met name voor de
gezelligheid komt, is dit introweekend weer
goed aan zijn trekken gekomen. Zie de
rechterpagina voor meer informatie.

Tekst: Pauline Gerth-van Wijk, lid Introteam
In de aanloop naar het weekend kwamen
we (Katie, Marit, Cedric, Liesbeth, Pauline
en Esmee) elke twee weken bij elkaar voor
overleg maar naast het harde werk was
er ook een hoop gezelligheid. Zo kregen
we het, na afloop van een vergadering,
ook nog voor elkaar om een arme vrouw
bijna een hartaanval te bezorgen. Onze
gesprekken over de JD-perikelen boeiden
haar duidelijk, want ze zat met gespitste
oren te luisteren naar alle roddels.

Uiteindelijk is het een heel mooi weekend
geworden. De sprekers kwamen op tijd,
en er waren veel nieuwe leden. De feesten
waren gelukkig ook erg geslaagd. De zeer
gewaardeerde hoofdredacteur van dit blad
bewees dit op zaterdagochtend, door met
z’n enigszins beschonken hoofd door de
gangen te rennen. De wilde verhalen van
zondagochtend waren ook erg leuk. Nog
meer voer om oude dametjes in treinen mee
te schokken.
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Schimmen,
spionnen en
dubbelgangers

Tijdens de inspraakavond van de afdeling
Rotterdam, stuurde wij onze anonieme luis in
de les Mystery Guest op pad om stiekem, met
kladblok en opname-apparaatje in de hand,
te constateren wat er allemaal gaande is bij
deze afdeling. Dapper en weerbaar heeft
de persoon in kwestie deze integriteitsproef
ondergaan, met bovendien een schitterend
resultaat voor de afdeling Rotterdam als
conclusie. Want: ‘Hey, ik wil daar nog wel
vaker komen’, riep onze Mystery Guest vóór
en ná zijn uitstapje. Desalniettemin heeft
Rotterdam punten gescoord, aangezien er
vrijwel niets mis was met hun bijeenkomst.
Op naar de volgende!

Punten Rotterdam
7,5 / 2 =
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punten

4

7,5
Ontvangst

‘Bij binnenkomst zag ik alle betrokkenen al direct staan. Zoals het hoort begroette ze mij
en vervolgens liep ik met ze mee naar de rookplek (wat overigens niet – ik herhaal niet –
suggereert dat ik – de mystery guest – een roker ben, dat snappen jullie). Ze ontvingen me
prima, al kwam dat misschien ook omdat ik enkele van hen al kende.’

‘Eigenlijk was vanaf het begin de sfeer heel goed. Het groepje dat aanwezig was tijdens deze
bijeenkomst kende elkaar en ze konden ook heel erg goed met elkaar opschieten. Tijdens
het begin van de avond werd gewoon met elkaar wat bier gedronken (wat overigens niet
– ik herhaal niet – suggereert dat ik – de mystery guest – een bierdrinker ben, dat snappen
jullie). Tijdens de discussie ging het soms wel hard eraan toe, op dat moment was de sfeer
niet super gemoedelijk, maar op een positieve manier gespannen. Noem het zakelijk.’

7,5
Inhoud

Locatie

Eindcijfer

6,0
Opkomst

‘De activiteit werd gehouden in een soort van eetcafé, maar wel een fatsoenlijk
eetcafé. Aan de bar kon je borrelen en in de zaal kon je eten. Boven was een glazen
ruimte, waar de activiteit plaatsvond. Relaxte stoelen, temperatuur kon geregeld
worden, het was echt een mooie locatie. Centraal gelegen, vlakbij station Blaak.’

‘Ik ken het hele bestuur van de afdeling Rotterdam wel, met hen nam ik door wat
wij met de volgende bestuursvergadering gingen doen bij mijn eigen afdeling. De
inspraakavond zelf was super interactief. Het ging tussen de leden en als ik mijn
hand opstak werd het meteen gezien en kwam ik vrij direct aan de beurt. Ik kon
zeggen wat ik te zeggen had.’

7,5

Sfeer

‘Er was een U-formatie, met een tafel aan de beamer. Er werden vijf resoluties behandeld,
de leiding zat er goed bovenop als er bijvoorbeeld door de activiteit heen werd gepraat.
Ik was het niet eens met alle resoluties, maar er zat wel heel duidelijk een idee achter.
Het was goed onderbouwd. Het was een goede discussie. Er was een goede interactie
tussen spreker en publiek. Datgene wat het publiek meldde voegde ook echt wat toe.’

‘Het was een inspraakavond waar 11 mensen op af kwamen. Dat is niet heel veel, in
ogenschouw nemende dat het team dat de resoluties schreef driekwart van het publiek
vormde. Een inspraakavond is juist ook bedoeld om externe feedback te krijgen, nu kwam
de kritiek of feedback vooral uit eigen kringen.’

9,0

7,5

8,0
Aanspraak

‘Ik ken het hele bestuur van de afdeling Rotterdam wel, met hen nam ik door wat
wij met de volgende bestuursvergadering gingen doen bij mijn eigen afdeling. De
inspraakavond zelf was super interactief. Het ging tussen de leden en als ik mijn
hand opstak werd het meteen gezien en kwam ik vrij direct aan de beurt. Ik kon
zeggen wat ik te zeggen had.’
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Manuels formatie
Iedere politiek-geinteresseerde zou het wel een keer willen doen: zelf een regering formeren. De DEMO geeft
doorgewinterde Jonge Democraten een podium om zélf een keer de formateur te zijn. Het enige criterium is
dat de regering volledig moet bestaan uit leden van de Jonge Democraten. De ministers verdienen door hun
uitverkiezing ook weer punten voor hun afdeling. Twee voor de president en één voor de ministers. Deze editie
is het woord aan formateur Manuel Buitenhuis.

Premier: Marietta Buitenhuis 					

JD Twente

Als politiek toch nepotistisch is, kun je er net zo goed open over zijn, toch? Ik vind het ontzettend
leuk dat mijn zusje nu ook rondloopt binnen de JD, en ben ervan overtuigd dat ze het ver gaat
schoppen, binnen de vereniging en daarbuiten. Daarnaast kunnen we dan tijdens het eten in
Apeldoorn overleggen in welk warme land ik ambassadeur word.

Binnenlandse zaken: Sjoerd Wannet

JD Arnhem / Nijmegen

Tja, die kan niet missen. Het perfecte opstapje voor Sjoerd om later burgemeester te worden, want
dat is waar hij uiteindelijk naar toe wil. Na elke kabinetsvergadering Kingzen (of Superkingzen,
door Wannet zelf op de wereld gebracht), en waar hij ook gaat een goede sfeer.

Buitenlandse zaken: Pauline Kastermans

JD Leiden/ Haaglanden

Daar kan ik niet onderuit. Pas halverwege het jaar wist ik hoe mijn voormalige bestuursgenote
er daadwerkelijk uitzag, want een groot deel van de bestuursvergaderingen heeft ze telefonisch
bijgewoond omdat ze voor de JD in het buitenland zat. Een diplomate in hart en nieren. Gaat
later bij de VN zwarte piet redden.

Defensie: Ivanka Bloom		

JD Utrecht

“Diplomacy is the art of telling people to go to hell in a way that they ask for directions”. Wat
voor diplomatie geldt, geldt bij uitstek voor dit ministerie. Ik denk dat Ivanka bij uitstek in staat
is om vervelende boodschappen te vertellen (“Met de kennis van nu...”) zonder af te doen aan
de onschuldige indruk die ze doorgaans maakt. Daarnaast gaat haar vriend net zo druk zijn als
zij, want Tom zit ook in het kabinet.				

Sociale zaken en werkgelegenheid: Ilja Boelaars

JD Utrecht

Ik stel me een onverlichte kamer voor, op een grijze, regenachtige dag. De blonde schim zit in
het licht, dof en wit, achter zijn donker eikenhouten bureau. Hij steekt een kaars aan, en leunt
achterover in zijn bruine feauteuil terwijl de regen zacht ruisend achter hem neerslaat. De deur
gaat langzaam krakend open, en even wijfelend stappen Ton Heerts (FNV), Bernard Wientjes
(VNO-NCW) en Gerard Riemen (Pensioenfederatie) binnen. Zwijgend lopen ze af op de drie
stoelen die al voor het bureau staan opgesteld. Vlak voordat ze gaan zitten wordt hun lijdensweg
door de schim onderbroken. “Blijft u maar staan, heren”, spreekt Ilja minzaam. “Dit zal niet lang
duren. Het is immers voorbij.”

Punten per afdeling
Twente

2

Arnhem/
Nijmegen

3

Leiden/
Haaglanden

1

Utrecht

2

Amsterdam

2

Financien: Nikie van Thiel					

Rotterdam

1

Brabant

1

JD Amsterdam

Nikie heeft als voorzitter van de JD laten zien dat ze enorm kundig is. Daarnaast werkt ze bij
een bank, en is ze in het vakgebied onderwezen. Alsof dat nog niet genoeg is lijkt ze me de
perfecte dame om mee te borrelen na een lange zit in de minsterraad.

Infrastructuur en Milieu: Nikolai Jacobs

		

JD Amsterdam

Ik weet nog dat Nikolai tijdens zijn kandidaatstelling als algemeen secretaris van het landelijk
bestuur, een paar jaar geleden alweer, stelde dat zijn functie te vergelijken was met Utrecht
Centraal: het knooppunt waar al het verkeer van de JD samenkomt. Daarnaast heeft hij urban
planning gestudeerd, en werkt hij al voor het ministerie. Perfect toch?

Economische zaken: Jan-Willem de Bruin

JD Rotterdam

Schrijft verstandige dingen in het NRC, maakt gehakt van SP-Kamerleden op de radio, produceert
mooie flyers. Heeft in zijn positie als ad-interim bestuurslid in het landelijk bestuur aangetoond
goed met een ondergeschikte rol om te kunnen gaan, en dat is belangrijk: in dit kabinet zijn
economische belangen namelijk ondergeschikt aan Bildung en het opbouwen van de nieuwe
intellectuele elite.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Suzan Kemperman

JD Arnhem/ Nijmegen

We hebben als organisatie veel kennis in huis over de zorg, maar Suzan spant natuurlijk de
kroon. Daarnaast zou ik graag zien dat we in de toekomst als land progressiever worden in
onze regels over vrijwillige levenseinde. Suzan heeft zich veel voor die onderwerpen ingezet,
en zou dat als minister hopelijk voortzetten.

Veligheid en Justitie: Sander Cortenraad			

JD Brabant

Toen ik voor deze rubriek gevraagd werd, wist ik meteen dat ik Sander op Justitie zou zetten. Ik denk
niet dat ik iemand ken die zo consistent omgaat met zijn principes. Dat is bewonderenswaardig,
en voor een minister van justitie een belangrijke eigenschap. Wel hoop ik dat zijn collega’s ervoor
zorgen dat Sander’s tamelijk onverstandige denkbeelden over de EU in de ijskast blijven staan.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Tom Kunzler

JD Arnhem/Nijmegen

Tom vertegenwoordigt cultuurbesef en de alfawetenschappen, die beiden regelmatig worden
onderschat in de politiek. Voor wat betreft de eerste: als historicus begrijpt Tom dat de geschiedenis
van Nederland niet iets is dat met progressieve gedachtenexperimenten van tafel kan worden
geschoven. ‘Doen alsof we de staat helemaal overnieuw mogen bedenken’ is geen nuttig
experiment, maar een onmogelijkheid. Daarnaast kan een historicus op onderwijs voorkomen dat
wetenschapsbeleid geheel in het kader van economische belangen komt te staan. Wetenschap
is meer dan dat. Mede daarom mag Tom Jan-Willem slaan als de laatste onverstandige dingen
zegt over de geesteswetenschappen.

Elke DEMO krijgen leden de mogelijkheid
om hun visie te geven op het thema. De beste
drie, geselecteerd op stijl, originaliteit en of
ze (ongeveer) binnen de woordlimiet blijven,
worden geplaatst in de DEMO. Iedereen mag
zo vrij als ze willen het thema interpreteren .
Dit keer was het thema ‘de community’. Het
voordeel van zo’n breed onderwerp is dat
iedereen er z’n eigen beeld bij heeft, wat
ook gebleken is in de artikelen. Op één
staat Robbert Coenmans, voorzitter van FNV
Jong, die de link tussen imago in groepen
en functie heeft geprobeerd te leggen.
Op twee staat de voormalige hoofdredacteur,
Tim Jansen. Op zeer nette wijze legt hij
uit waarom hij vindt dat ledenactivatie
tegenwoordig geen prioriteit meer hoeft te
zijn. Als het aan hem ligt, horen we er op
het volgend landelijk congres geen woord
meer over.
Luc Dabekaussen sluit op zijn herkenbare,
breedsprakige manier af. Hij meandert van
Limburgse dorpen naar JD-congressen, om
vervolgens het begrip community de grond
in te werken. Een passend afsluiter van de
opinie-stukken.

Het
hoogste
woord
Punten per afdeling
Brabant
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Amsterdam
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Brabant

1

Robbert Coenmans

‘De echte pijn van
werkloosheid zit hem in het
beschadigde zelfbeeld.’
Robbert Coenmans is voorzitter van FNV
Jong en lid van JD Brabant
Bewust of onbewust is werk voor veel
mensen een onderdeel van wie ze zijn.
Hoe vaak stel je jezelf wel niet voor met je
naam, om dat onmiddellijk te volgen door
een eventuele functie. “Ik ben Tim, en ik
ben accountant.” “Hoi, ik heet Inge, en ik
dresseer beren.” Of: “Hoi, ik ben Robbert,
seksueel avonturier.” Zulks is de gang der
zaken. Aangezien bij de Jonge Democraten
de schijn-intellectueel uithangen de norm

je uit het bovenstaande halen dat je een
gedeelde identiteit hebt met je collega´s.
Hatseflats, 600 woorden er uit gepoept en
klaar. Maar dan heb ik niet echt mijn best
gedaan. Ten eerste is je werk meer dan het
bedrijf waar je toevallig in rondhangt, je
functie is daar ook mee verbonden. Verder
had ik dan niet één originele gedachte nodig
terwijl ik dit neer pen.
Een meer wezenlijk vraagstuk ligt onder de
vraag wat er gebeurt als je geen werk hebt.
Dan kan je namelijk geen aanspraak maken

“Hatseflats, 600 woorden er uit
gepoept en klaar.”
is, is werk onlosmakelijk verbonden met je
identiteit. Het is ten slotte wat je de hele
dag uitspookt; en daarmee ontkom je er
niet aan dat het een wezenlijk onderdeel
uitmaakt van wie je bent. Kom bij mij niet
aan met smoesjes dat je, ondanks dat je in
het dagelijks leven bij een groot consultancy
kantoor werkt, eigenlijk organische bijenimker
bent. Je mag dan wel een baard hebben,
maar wat je doet definieert je meer dan
wat je vindt; die persoon is dus consultant.
Ik kan dit op luie wijze verder uit breiden
naar je collega´s. Door te zeggen dat je
bedrijf, of eventueel je naaste collega´s,
daarmee één van de meest nauwgezette
communities is, waar je deel van uitmaakt.
Dan heb ik mooi het thema aangestipt van
deze DEMO. En - als je niet op let - kan

van mogen vinden, een baan hebben is één
van de normen waar je je aan conformeert.
Het is één van de ingangsvoorwaarde voor
veel andere maatschappelijke normen, zoals
bijvoorbeeld het hebben van een huis. Hoe
graag de Jonge Democraten zich ook willen
stijlen als oorspronkelijke personen, een zekere
hang naar conformiteit zit in ieder mens.
Niet kunnen meedoen is ellendig, zeker als
het buiten de eigen keus ligt.
Uiteindelijk is het dan ook niet zozeer de
maandelijkse strijd om de huur op te kunnen
brengen; het zijn de klappen die je zelfbeeld
krijgt, die echt pijn doen. Dat is waarom
ik jeugdwerkloosheid wil aanpakken, en
dat is waarom ik voorzitter van FNV Jong
ben geworden!

op zo’n mooie werkgerelateerde identiteit.
Betekent dat dan dat je identiteitsloos bent?
Natuurlijk niet! Er is meer dat je definieert.
Echter, waar normaal naast je persoonlijke
eigenschappen, je beroep een wezenlijk
deel uit maakt van dat verhaal, is daar
nu iets anders. Geen leemte; geen diep
duister gat dat terug staart. Daar is het
predicaat ‘werkloos’. Alleen al binnen de
maatschappelijke opvattingen is dat ruk.
Werkloosheid is niet iets om trots op te zijn.
Ondanks dat je vrienden je vertellen dat het
wel meevalt, weet je dat onderdeel van
jouw verhaal iets is waar je niet tevreden
mee kan zijn. En dat doet best veel pijn.
Bovendien doe je buiten je eigen keus niet
echt mee met de breedste community die we
kennen: de maatschappij. Wat we er ook
NUMMER 3, december 2014
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Tim Jansen

Ledenactivatie:

onzin!
Het woord van het jaar 2013 is nog niet
gekozen, maar ik geef ‘participatiesamenleving’
een goede kans. Voor de één is het een
eufemisme voor ‘zoek het zelf maar uit’,
voor de ander een fijne samenlevingsvorm
waarin burgers ´gezellig´ meedoen. Na
ongeveer zeven jaar lidmaatschap van
de Jonge Democraten (JD) ben ik er van
overtuigd dat binnen de JD de tweede
definitie het populairst is. Hoewel in het
beginselprogramma de nadruk op de vrijheid
van het individu ligt, wil men binnen de eigen
vereniging niets liever dan dat iedereen
participeert.

“Ledenactivering lijkt de Heilige Graal”
Tijdens vrijwel iedere kandidaatstelling die
ik de afgelopen zeven jaar heb aangehoord
werd iets gepreveld over ledenactivering.
Of het nou ging om de landelijke secretaris

plek inneemt ledenactivering tot een heilige
graal verklaard lijkt te zijn.
Laat slapende leden slapen
Eigenlijk zeggen actieve leden niets anders
dan: word zoals ik. Een goed lid is een actief
lid. Voor deze logica valt iets te zeggen. Het
woord vereniging duidt op een organisatie
waarbinnen mensen bijeenkomen. Maar
waarom verenigen de leden van de Jonge
Democraten zich? De één om op speelse
wijze kennis te maken met de politiek, de
ander om gewoon intellectueel verantwoord
bier te kunnen drinken. Alle leden hebben
waarschijnlijk min of meer dezelfde politieke
opvattingen, maar hun redenen om lid te
worden lopen uiteen.
De Jonge Democraten zijn geen
voetbalvereniging of studentenvereniging
waar iedereen zich aanmeldt voor een

“Als alle 5000 leden naar het
congres komen dan verwordt
het tot een Poolse landdag.”
organisatie, de secretaris scholing en vorming
of de lokale penningmeester, allemaal wilden
ze ervoor zorgen dat er meer leden actief
werden bij de vereniging.
Natuurlijk heeft iedere vereniging een actief
kader nodig dat bestuurt, organiseert en de
continuïteit bewaakt. Maar waarom zou ieder
lid actief moeten zijn? En waarom zou ieder
bestuurslid moeten inzetten op ledenactivering?
Waarom zouden een secretaris politiek, een
penningmeester of een secretaris pers zich
bezig moeten houden met ledenactivering?
Het is toch opmerkelijk dat in een vereniging
waar individuele vrijheid zo’n prominente
20
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actief lidmaatschap. Veel inactieve JD’ers
willen dat hun politieke idealen worden
vertegenwoordigd en steunen daarom
een partij die dat doet. Anderen hebben
misschien het voornemen ooit nog actief te
worden, of willen uit nieuwsgierigheid eens
een kijkje nemen op een activiteit.
De eerste twee jaar van mijn lidmaatschap
was ik ook inactief lid. Op een herfstige
avond besloot ik een activiteit te bezoeken
die ik in de nieuwsbrief had gezien. Het
beviel en ik werd actiever. In mijn ‘actieve’
jaren sprak ik veel mensen die ook een
avondje kwamen kijken. Hun nieuwsgierigheid
was vaak gewekt door een vriend, een

(digitale) nieuwsbrief, een Facebookevent
of een aanplakbiljet op de plaatselijke
universiteit. Bijna altijd kwamen mensen uit
eigen beweging, zelden op uitnodiging van
een bestuurslid.
Ledenactivering: is het wel nodig?
Daarnaast is het met de huidige omvang van
de Jonge Democraten geen enkel probleem om
leden te vinden die actief willen worden. Een
voordeel van een politieke jongerenorganisatie
ten opzichte van veel andere verenigingen is
dat zij vol zit met ambitieuze jongeren die
het leuk vinden om te debatteren, politieke
avonden te bezoeken en bestuursfuncties te
vervullen. Jongeren die bovendien verstandig
genoeg zijn om in alle vrijheid invulling te
geven aan hun lidmaatschap op de manier
dat zij dat willen.
Mochten zij allemaal tegelijk actief worden
dan wordt dat organisatorisch nog een
probleem. Het eerste congres dat ik bezocht
telde amper 80 bezoekers (van de circa 1400
leden), tegenwoordig zijn de congressen
met rond de 250 deelnemers volgeboekt.
Als alle 5000 leden komen dan verwordt
het congres tot een Poolse landdag.
Ledenactivering is een nuttig middel voor
kleine afdelingen en tijden waarin het de
JD minder voor de wind gaat. Momenteel
kunnen actievelingen zich beter richten op
inhoudelijke zaken. Laten we vertrouwen
op de eigen kracht van inactieve leden en,
vooruit, ze een warm welkom geven als
ze langskomen. De kandidaat die op een
congres holle frasen over ledenactivering
achterwege laat kan rekenen op mijn stem.

Luc Dabekaussen

‘De communities zijn dood.’
De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik,
toen het onderwerp van deze editie mij te
ore kwam, prompt een wee gevoel kreeg
in mijn knieën. De term “gemeenschappen”
– ik vertaal gemakshalve het vermaledijde
Anglicanisme “communities” vrij – doet mij
spontaan denken aan de pastoor die in de
vijftiger jaren langs de deuren ging om te
vragen wanneer het eerste kind eraan zou
komen en aan de bevindelijk gereformeerde
die bij de buurman op zondag woedend
de was van de lijn scheurt omdat het een
rustdag betreft. De echte gemeenschapszin die
hierachter schuil gaat lijkt sinds de ontzuiling
onder een laag stof bedekt te zijn geraakt
waar mijn woordenboek Grieks in de kast
nog een puntje aan zou kunnen zuigen.
Op erfenissen van vóór de secularisering
en enkele nichegroepen na lijken de
klassieke gemeenschappen in Nederland
hun Golgotha gevonden te hebben. Bestaan
er daarbuiten nog wel écht sociale groepen
met een eigen identiteit, bewustzijn en zelfs
een gemeenschappelijk doel?
Als geboren Limburger zou mijn intuïtie mij
ertoe moeten nopen deze vraag bevestigend
te beantwoorden, doch ik herinner mij een
lezing van Boris van der Ham die hij in
2009 in Heerlen gaf. Daarin riep hij op om
een einde te maken aan de “kinnesinne in
Zuid-Limburg”. Boris van der Ham had groot
gelijk. Limburg valt het beste te kwalificeren
als een voortdurende moderne stammenstrijd
tussen de verschillende steden en dorpen. De
Limburger is verworden tot een inwoner van
Limburg die zich niet per definitie associeert
met zijn buurman of zijn taalgenoot twee
straten verderop. Er zijn nog altijd culturele
raakvlakken, maar dat maakt nog geen
gemeenschap. Het begrip “Limburger” is
net als zoveel andere duidingen slechts
een manier geworden om een verzameling
individuen een naam te kunnen geven.
Elders in Nederland lijkt het niet veel anders.
De gemiddelde kerkdienst wordt meer en meer
een verzameling rollators en kunstgebitten, de
subculturen van tijdens de ontzuiling worden
bijna louter nog herinnerd vanwege hun –
overigens uitstekende – muzikale erfenis en
de regionale gebondenheid is tegenwoordig
lager dan ooit. Dit valt ook terug te zien in de
politiek, er waren nooit meer zwevende kiezers

dan vandaag. De gemiddelde Nederlander
lijkt zich niet meer zo snel verbonden te
voelen met een specifieke groep en laat
zich derhalve minder makkelijk labelen dan
voorheen.
Waar men nog echte gemeenschappen
waarneemt, lijken dit vooral erfenissen uit
het religieuze verleden, groepen migranten en
randmaatschappelijke groeperingen te zijn.

individuen in het verleden grote ellende met
zich hebben gebracht. De community en het
daarmee gepaard hangende etiket hebben
zelfontplooiing vaak in de weg gestaan.
Het zoeken naar een gemeenschappelijke
identiteit heeft gelukkig plaatsgemaakt voor
individueel bewustzijn waarbij iemand zijn
eigen gezelschap kiest, zonder dat hierbij per
definitie een bepaald etiket aan verbonden
hoeft te zijn.

“Het begrip “Limburger” is net als
zoveel andere duidingen slechts
een manier geworden om een
verzameling individuen een
naam te kunnen geven.”
Ook zij zullen vermoedelijk ten prooi vallen
aan de individualisering en secularisering
van de Nederlandse samenleving. Het
begrip “community” is in Nederland door
de tijdsgeest achterhaald. Waar bepaalde
groepen nog als zodanig worden gezien lijkt
dit met name voort te komen uit een hang
om zichzelf en anderen te kunnen labelen.
In 2007 deed onze huidige vorstin een
uitspraak die menig Nederlander spontaan
aan het hikken bracht. Diep in zijn hart moet
onze blondpruikige criticus echter ook geweten
hebben dat Maxima een punt had dat als
een repeterende breuk over de Nederlandse
samenleving gelegd kan worden. De moderne
Nederlander heeft als het ware een soort
“liquid identity” ontwikkeld die men in alle
facetten van de samenleving terugvindt.
Tussen twee verschillende geloven op één
kussen hoeft men niet persé meer Beëlzebub
aan te treffen en een vakbondsman kan
tegenwoordig zelfs tussen de liberalen een
alcoholische versnapering nuttigen op een
JD-congres.

De huidige Nederlandse samenleving is
geëvolueerd tot een verzameling individuen
die veelal geen deel meer uitmaken van een
échte sociale groep. Maarten van Rossem
vroeg zich ooit hardop af waarom hij zich
zo nodig met de andere Nederlanders
verbonden zou moeten voelen en stelde
dat er in Nederland tal van mensen waren
waar hij absoluut niets mee te maken wilde
hebben. Een gedachten die veel Nederlanders
lijken te delen. Het begrip “community” is in
Nederland achterhaald. Voor de zelfstandige
Nederlander die zijn eigen gezelschap kiest
is de “community” zoals wij die ooit kenden
een aartsvijand geworden. En dat is wellicht
precies het element dat de Nederlanders
anno 2013 nog met elkaar verbindt.

De traditionele gemeenschappen zoals wij
deze kenden in Nederland zijn ten grave
gedragen en daar hoeven wij niet rouwig
om te zijn. Hoewel deze gemeenschappen
vaak zekerheid boden leidden zij ook tot
uitsluiting en taboes. Taboes die voor sommige
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Verenigingsleven
‘Bestaat JD-Friesland eigenlijk?’ is
een vraag die gesteld wordt door
sommige Jonge Democraten. Toch
gebeurt er ongelooflijk veel, ook buiten
de Randstad. Middels deze rubriek
willen we opzienbarende activiteiten
bij minder ‘zware’ afdelingen van
de JD in het zonnetje zetten. Laat je
inspireren door deze activiteiten om
zelf ook een keer langs te komen. Mist
er een activiteit die er absoluut in had
moeten staan? Geef het vooral door
aan de hoofdredactie, komt het er
volgende keer misschien in?!

JD Arnhem – Nijmegen, Symposium jeugdwerkloosheid
‘De doelstelling was om meer achtergronden over jeugdwerkloosheid te geven en de
aanwezigen aan het denken te zetten over de problematiek. Daarnaast hadden we
enkele sprekers die best practices aandroegen om werkloosheid te verhelpen. Ook JDprominent Robbert Coenmans was aanwezig, namens FNV Jong. We verwachtten heel
veel jongeren, maar uiteindelijk kwamen er ook veel ouderen, die vanuit hun professie
langskwamen. De Jonge Socialisten leverden het budget en ik mocht het organiseren. Er
kwamen een man of 50 / 60.’
Tom Kuntzler, JD Arnhem-Nijmegen

JD Friesland, ontmoeting met het COC
In Sneek waren er laatst twee homoseksuele jongens in elkaar geslagen, bovendien
speelde dit najaar ook de anti-homopropagandawet van Poetin. Vandaar dat Daniel
van Nieukerken en ik besloten om een bijeenkomst te organiseren met de directeur van
COC-Friesland. Hij vertelde over de golven van homo-acceptatie in Nederland, en ook
over de landelijke en internationale ontwikkelingen. We dachten eigenlijk dat we veel
verder waren in Nederland, maar homoseksualiteit is nog steeds een hot issue. Dat
vonden wij best wel schokkend. Er waren uiteindelijk 15 tot 20 mensen.
Andrew Livsey, voorzitter JD-Friesland

JD Twente, religie-maand
‘Een aantal leden hebben affiniteit met religie, vandaar dat ik samen met Tom, Annefloor
en Amy voor de derde keer de religiemaand organiseerde. De doelstelling was om
langs te gaan bij de gelovigen in Twente. Zij vertelden hun achtergrond en vervolgens
onderzochten we wat de (maatschappelijke en politieke) impact is van hun geloof, ook
bijvoorbeeld aangaande homoseksualiteit. Een greep uit de geloven: remonstranten,
anglicanen, humanisten, moslims, de volle evangelische gemeenschap, Syrisch orthodoxen
en katholieken. Iedere gemeenschap gaat op een geheel andere manier met hun geloof om,
zo bleek. Wel zijn ze allemaal maatschappelijk betrokken, net als de Jonge Democraten.’
Roald Vogels, JD Twente

Wil je ook op deze pagina met een
activiteit? Neem contact op met
demo@jongedemocraten.nl
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JD Limburg, Intern lijsttrekkersdebat Europese fractie D66
‘Wij hebben volgens mij het enige lijsttrekkersdebat georganiseerd van de Jonge Democraten
tussen kandidaten Sophie en Marietje. In het forum te Maastricht kwamen er zo’n 50
mensen bijeen, en ook de borrel na afloop was super. Zowel Sophie als Marietje bleven
nog hangen om leden individueel te overtuigen van hun kandidatuur. Er was geen echte
winnaar, maar dat zie je wel vaker bij interne verkiezingen. Al met al ben ik super trots
op dit evenement, met name ook op Michiel. Fantastisch dat hij – als 18-jarig ventje –
de boel heeft weten te regelen!’
Kevin Schelvis, voorzitter JD Limburg

• ‘JONGE DEMOCRAAT OPGEPAKT IN SPANJE WEGENS DRUGSGEBRUIK’ • PECHTOLD-JUGEND GAAT LOS!
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GRENZEN VERVAGEN IN GRONINGEN!

Lieve Robert,
Wat ik nu toch weer heb
meegemaakt is weer zo
ongelooflijk. Ga zitten en
spits je oren!

Er was eens een zwoele
avond in een kasteel nabij
Utrecht.
Enkele
Jonge
Democraten verzamelden
zich om meningen te wisselen
over allerlei zaken. Soms
privé en soms inhoudelijk,
afijn je kent het wel. Vanuit
alle windstreken kwamen ze
richting dit prachtige optrekje.
Ook de afdeling Groningen
was paraat. Je weet wel, die
regio die toch al bekend staat
om rare aangelegenheden
zoals aardbevingen, NSBfeestjes,
communisten
en
HIV-injecteerfeestjes.
Niemand was dus verrast
dat er die bewuste vrijdag
een
excentrieke
groep
Groningers uit de trein stapte.

MANUS
‘IK ZAG ZE
NIGRA
LOPEN IN HET
SLAAT TOE WEILAND, HAND
IN HAND’
OP JD•
CONGRES! LIJSTTREKKER
‘mysterie rond
ongrijpbaar
fenomeen’

de wandelgangen afvroegen
of het wel echte Groningers
waren. Maar zoals je zelf ook
wel weet, vroeg of laat komt
het eitje toch uit. Zo ook dit
bewuste weekend. Alsof er
ander spul dan alcohol in het
spel was sloeg op zaterdagavond opeens de vlam in de
pan, daar in dat kasteel.
Eerst één, toen twee,
uiteindelijk drie en misschien
wel meer Robert! Groningers
waren overal met elkaar
aan het zoenen, en ook met
Zeeuwen en Brabanders, ze
betrokken iedereen bij hun
Het ging heel lang goed harem. Op zich is dat niet zo
Robert. Zo lang zelfs, dat vreemd tijdens weekends van
prille Democraten zich op de Jonge Democraten.
Uw bedrijf in de krant?

Koop direct advertenties à €50!
Per advertentie 100 woorden
redactionele content! Neem
vandaag contact op met de
Lieve Robert, de krant van
wakkere JD’ers.

D66 TRIBUNE
ACHILLES ‘29
AFGESTUURD
•
‘SCOREN BIJ
IJSCOBOER
WERKT BETER
DAN TINDER’

okselhaar, die je uitlachen op
het moment dat je niet weet
wat buitenspel is. Ook zij
gingen opeens met jongens
zoenen, wat moeten we
nou?!
En niet alleen zoenen
Robert. Er gebeurden meer
gekke dingen. Zo wist een
anonieme roddelaar te
vertellen dat er weilanden
gebruikt werden als matras,
en men fluisterde dat er
ook op hotelkamers nog
dingen gedaan werden die
het daglicht nooit kunnen
verdragen. En weet je wat
het gekke is Robert? Na het
weekend was iedereen het
weer vergeten. Ook dát zijn
de Jonge Democraten.

Maar – en nu komt het
– het waren allemaal hetero’s
die met mannen gingen
zoenen. Je weet wel hetero’s,
slecht
gestylde
homo’s
die voor het nageslacht
zorgen. Types met borst- en We spreken elkaar!
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Suzan Kemperman
Kreeg zorgmotie door het D66-congres
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PM 98.005. Op het eerste
gezicht zegt het niet veel, maar
zo heet de motie van Suzan
Kemperman die op het laatste
D66-congres is aangenomen.
De 25-jarige Suzan is al drie jaar
actief bij de Jonge Democraten.
Daar is ze verantwoordelijk
voor de Portefeuille Zorg.
In die functie diende ze
de resolutie in die inhoudt
dat er een centraal register
voor wilsverklaringen dient te
komen. Dit betekent dat het
makkelijker wordt voor mensen
om vast te leggen wanneer en
bij welke omstandigheden ze
willen sterven. Door de centrale
aanpak ontstaat er bovendien
meer duidelijkheid bij arts
en patiënt over de te volgen
aanpak.
Het is al het tweede succes
voor Suzan, want de motie
was eerder al aangenomen
op het congres van de Jonge
Democraten. Zelfs landelijk
lonkt nu doorvoering van de
ideeën van Suzan. De geboren
Westervoorter brandt van de
ambities, en niet alleen als het
gaat om landelijke zorgkwesties.
In de gemeente Arnhem timmert
ze ook hard aan de weg en
is ze zelfs verkiesbaar voor de
D66 . Reden genoeg om Suzan
eens in de spotlights te zetten
en haar te vragen naar de weg
richting zo’n succesvolle motie.
‘’Het gaat erom wie de langste
adem heeft.’’

Tekst: Dion Mebius
Beeld: Meriam de Lange

Van

bierviltje tot beleid

’Ik ben opgeleid tot verpleegkundige, maar
heb altijd bijzonder veel interesse gehad in
de politiek. Toen in het najaar van 2010
het kabinet Rutte 1 werd gevormd en Fleur
Agema namens de PVV allerlei loze beloften
op het gebied van zorg deed, werd mijn
aandacht echter pas ten volle gegrepen.
Het voelde alsof het tijd was om mijn eigen
stem te laten horen. Ik heb lang getwijfeld
tussen D66 en Groenlinks, maar de keuze
viel uiteindelijk op D66. Het eigen karakter
van de partij, met kernwaarden als eigen
verantwoordelijkheid en goed onderwijs,
gaf daarbij de doorslag.
Bovendien sprak het vooruitstrevende geluid
van de D66 op het gebied van medische
ethiek me erg aan. Daar ging het me tenslotte

Ik heb daarom een resolutie opgesteld en
ben er mee langs de afdelingen gegaan.
Je plannen bij jan en alleman verkondigen,
dat is essentieel.
Om die reden heb ik toen een artikel
geschreven voor Joop.nl (Nederlandse
opiniewebsite van de VARA, red.). Het was
een eerlijk en oprecht stuk waarin ik mijn
mening duidelijk kenbaar maakte. Nou, ik
werd werkelijk weggevaagd in de reacties.
Er werd zelfs gesteld dat ik ‘genocide onder
ouderen aanmoedigde’. Dat is wel even
schrikken natuurlijk. Niet dat het me ook
maar ergens van heeft weerhouden. Ik wist
dat mijn intenties de juiste waren.

“Ik ben een echte uitdaging nog
nooit uit de weg gegaan!”
om. Toen ik hoorde dat de Jonge Democraten
bij de afdeling Nijmegen-Arnhem een middag
over zorg hadden georganiseerd, begon
het te kriebelen. Het was in Apeldoorn, vlak
bij mijn huis. Een makkelijkere manier om
aansluiting te vinden is er niet. Zo ben ik de
Jonge Democraten ingerold. Twee weken na
die eerste kennismaking ging ik mee naar
het introductieweekend en werd ik actief
bij de afdeling Nijmegen Arnhem, waar
ik na enige tijd algemeen secretaris werd.
Toen ik mijzelf vervolgens landelijk echt
wilde laten gelden viel mijn oog vrij snel
op de portefeuille Zorg, in het bijzonder
ouderenzorg. Voor ‘ons’ jongeren is dat toch
een ver-van-mijn-bedshow waar we zo goed
als niets van af weten. De meeste Jonge
Democraten staan midden in het leven en
kijken geen tachtig jaar vooruit. Door mijn
achtergrond als verpleegkundige werd ik
echter geconfronteerd met dingen die me
na aan het hart lagen.
Ouderen die hun leven voltooid achten,
hoorden volgens mij een einde aan hun
leven te kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld
met behulp van een arts of met de pil van
Drion. Medisch-ethische kwesties zijn vaak
precair, dus het is van het grootste belang
om je standpunten helder te presenteren.

Uiteindelijk is mijn motie dus aangenomen.
Eerst bij de Jonge Democraten en later op
het congres van D66. De aanhouder wint,
en dat is in dit geval echt geen loze kreet.
Het gaat er om of je bereid bent om alles
te doen voor je motie, je gedachtegoed.
Als zo’n resolutie dan wordt aangenomen
voelt dat als de kers op de taart. En dat
geldt zeker als je weet dat het kans maakt
om landelijk ingevoerd te worden en je op
die manier echt een verschil hebt gemaakt.
Dat betekent overigens niet dat ik op mijn
lauweren ga rusten.
Ik speel nu met idee om me in te gaan
zetten voor het afwijzen van de vettax binnen
de kringen van de JD en D66. Het klinkt
allemaal leuk en aardig, dat duurder maken
van ongezond voedsel, maar in Denemarken
is het ingevoerd en daar werkte het ook voor
geen meter. Thans is de tax is zelfs alweer
afgeschaft. Zo’n motie doorvoeren is geen
gemakkelijke opgave, maar ik ben een echte
uitdaging nog nooit uit de weg gegaan.’’
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Opinie

De
politiek
als
persoon

Tekst: Tim Langstraat
“D66 en GroenLinks vrezen voor het
voortbestaan van het PGB.” Het is een
citaat uit een recent artikel op NU.nl. Op
het eerste oog is het redelijk onschuldig,
maar wanneer je nadenkt over wat er staat
valt er iets op. Niet het partijbestuur, of de
fractie in de Tweede Kamer, maar de partij
zelf vreest voor het voortbestaan van het
PGB. Is dit alleen een stylistische keuze,
of is het echt zo dat we partijen zien als
aparte entiteiten?
Het korte antwoord hierop is ja. Bedrijven,
organisaties en dus ook politieke partijen
worden gezien als aparte groepen. Hierin
is het niet alleen zo dat de acties van de
leden van de groep worden toegedicht aan
de groep, maar ook dat de groep een eigen
bewustzijn heeft. We dichten normen en
waarden toe aan de groep, die niet per
se worden gedeeld door iedereen in de
groep maar wel de groep definieren. Een
politieke partij is dus niet alleen de som van
zijn leden, maar een groter bewustzijn, met
eigen redeneringen, keuzes en meningen.
Een politiek Wie-Ben-Ik
Hoewel de politiek zich niet altijd zo
profileert, is dit binnen het bedrijfsleven al
een geaccepteerd beeld. Toen de Rabobank
afgelopen november schuld bekende in het
Libor-schandaal, werd er geclaimd dat de
hele bank fout zat. Terwijl het eigenlijk slechts
de acties van een klein groepje handelaren
betrof. Heineken heeft een sterk beeld over hun

hebben in de Tweede Kamer, hoe meer ze
gedaan krijgen. Burgers, daarentegen, richten
zich op een heel ander doel: hoe goed
worden hun belangen vertegenwoordigd.

bedrijf., Alle sponsor-deals en evenementen
vloeien voort uit deze identiteit. Bedrijven
formuleren hun identiteit, en baseren hun
beleid hierop.
De politiek, daarentegen, lijkt dit nog niet te
hebben begrepen. In de afgelopen 13 jaar
hebben de meeste grote partijen zichzelf
opnieuw uitgevonden. Het CDA heeft het punt
bereikt waarop ze hun identiteit wegcijferen
om mee te mogen regeren. GroenLinks heeft
op hun website de disclaimer staan dat
hun reguliere slogan tijdens verkiezingstijd
maar niet moet worden gebruikt. Dit om
verwarring te voorkomen, omdat kiezers
anders niet weten waar de partij voor staat.
Het zijn acties die laten zien dat politieke
partijen hun eigen identiteit nog niet hebben
gevonden.
De weg vooruit
Op dit moment handelen de meeste politieke
partijen vanuit het partijprogramma. Ze volgen
wat er staat geschreven, leveren wat in als
ze gaan regeren en sluiten compromissen
waar nodig. Het beeld naar de kiezer?
Een eindeloos veranderende, onbetrouwbare
groep die mee gaat met de waan van de
dag.
De meeste politieke partijen zouden voordeel
hebben van een flinke dosis identiteit. In plaats
van alleen te kijken naar het partijprogramma
of de uitingen van de politiek leider zouden
partijen moeten overwegen waarom ze iets
doen. Een succesvolle politieke partij moet
een eigen identiteit opbouwen, waar mensen
op kunnen vertrouwen en waarvan de kiezers
weten dat het niet snel zal veranderen. partijen
zouden zich niet moeten positioneren aan de
handelingen van de leden, , maar ze zouden
zich moeten profileren als persoonlijkheden.
Consistentie is de sleutel
Een van de meest belangrijke punten van
de afgelopen twintig jaar is het gebrek aan
consistentie in de politiek. In 1999 schreef
Bram Peper dat de politiek “leiderschap,
visie en moed” ontbrak. In de jaren daarna
werd het keer op keer bewezen: politieke
partijen zijn bereid om hun principes op te
geven, zolang ze maar mogen regeren. Het
brak het CDA op en leidde tot flinke kritiek
op de PvdA en de VVD.

Politieke partijen zouden consistenter
moeten zijn in hun beleid. Ook hier blijkt
dat groepenleer zeer belangrijk is. Mensen
associeren zichzelf met partijen vanwege het
beleid dat ze voeren. Ze betrekken het beleid
op zichzelf, en zien wat de partijen doen als
representatief van hun eigen persoonlijkheid.
Wanneer een partij zich inconsistent gedraagt,
is dit niet alleen een actie van de partij zelf.
Het is een actie die representatief staat voor
de hele groep. Wanneer een partij zich
inconsistent gedraagt schaadt het niet alleen

Het is makkelijk om die twee gelijk te stellen.
Immers, hoe kan een partij de burgers
vertegenwoordigen als ze geen politieke
macht hebben? Maar wanneer dit betekent
dat partijen hun idealen opgeven voor de
mogelijkheid om beleid te vormen zorgt
dit er voor dat burgers teleurgesteld zijn.
Vervolgens stemmen ze volgende keer op een
andere partij of, nog erger, helemaal niet.
De groei van politieke partijen moet dus niet
worden gezien in termen van zetels, maar
in hun politieke standpunten. Die moeten

“Stemmers raken
geirriteerd als partijen
inconsistent zijn”
zijn eigen imago, maar ook het imago van
iedereen die zich met de partij identificeert.
Een consistent beleid, waarin partijen sterker
vasthouden aan de fundamenten, leidt dus
niet tot een minder hechte achterban. Het
tegenovergestelde zal juist plaats vinden. Door
vast te houden aan een aantal basiswaarden
en deze sterk te verdedigen zal de achterban
partijvaster worden. Juist door consistent
gedrag zullen kiezers vaker terugkomen
bij de partij, of ze nou iets bereiken of niet.
Iedereen groeit
Consistentie alleen is niet alles. Partijen zouden
ook moeten groeien. De meeste partijen
denken helaas alleen aan het aantal zetels
die ze hebben wanneer ze denken aan
groei. Het is natuurlijk de meest duidelijke
manier om te meten hoe succesvol de partij
is. In dit geval is groei niet in het aantal
zetels. Het gaat hier om het groeien in hun
standpunten – het meegaan met de tijd,
zonder dat ze hun profiel kwijtraken.
Hierin is het belangrijk om de focus op het
aantal zetels in de Tweede Kamer los te laten.
Partijen en burgers hebben twee verschillende
doelen. Partijen zijn gericht op het verkrijgen
van politieke macht. Hoe meer zetels ze

voortvloeien uit de grondbeginsels in plaats
van het aantal zetels. Wanneer partijen dit
doen zullen burgers zich meer associeren
met een partij, waardoor ze volgende keer
weer op de partij stemmen.
De partij als persoon
Net zoals we geïrriteerd raken als een goede
vriend zich inconsistent gedraagt, raken
stemmers geïrriteerd als partijen inconsistent
gedrag vertonen. Het is juist belangrijk om de
partij te zien als een persoon die de burger
vertegenwoordigd. Hij heeft meningen en
maakt keuzes. Vind uit wat de meningen
en overtuigingen van de partij zijn, en stel
deze vast. Pas wanneer je dat weet kan je
goed politiek bedrijven.
De politiek als persoon. Het klinkt als een
gek idee, maar is dichter bij de waarheid,
dan je zou denken. Net zoals we vreemd
op kijken als een vriend de ene dag roept
dat hij chocolade vreselijk vindt, om de
volgende dag een halve chocolaterie leeg
te eten, kijkt de burger vreemd op wanneer
partijen zich inconsistent gedragen. Dus vind
de persoonlijkheid, en blijf daarbij. Dat is
niet alleen wat de kiezers trekt, maar op
de langere termijn deze kiezers ook bij de
partij houdt.
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Scoren!
De DEMO vindt het erg belangrijk dat
afdelingen hun geluid kunnen laten horen,
zodoende is er een rubriek bedacht waarbij
de afdelingen van de Jonge Democraten
punten kunnen scoren per media-uitlating.
Het systeem werkt heel simpel. Verschijn
je ergens in de lokale, regionale of zelfs
landelijke media, dan krijg je daar punten
voor met je afdeling.
In de praktijk gebeurt het vaak (lees: altijd)
dat media elkaar napraten, om die reden
krijgt iedere verschillende boodschap één
keer punten, waarbij het grootste medium
leidend is voor het aantal punten dat de
afdeling ontvangt.
De persvoorlichter van het landelijk bestuur
Jurjen Hoekstra hoopt dat afdelingen met
name goed nadenken over de impact van de
artikelen: ‘Scoren om het scoren heeft geen
nut. Het is geen doel opzich om in de pers te
komen. Zorg ervoor dat je artikelen geplaatst

Puntenverdeling
Bron
Lokale media
Regionale media
Landelijke media

Punten
1 punt
2 punten
5 punten*

Voorbeeld
Dorpskrant, wijkkrant, stadsradio, stadstv
Provinciale krant, tv, radio, landelijk blog
Landelijke TV, krant, radio

kan krijgen die écht iets veranderen. Zeker
met de gemeenteraadsverkiezingen voor de
deur is het goed om de contacten met de
media warm te houden, daar kunnen we
tegen die tijd dan ons voordeel mee doen.’
Hij adviseert de afdelingen na te denken
over de doelsteling van de artikelen. ‘Wat
wil je dat het gevolg is? Wil je een discussie
losmaken of partijen iets verwijten? Je kan
kritisch zijn op D66, maar kom dan ook met
oplossingen. Een positieve inslag werkt het
beste. Als JD kun je eigenlijk alleen de pers
halen door óf een radicaal standpunt in te
nemen, óf op een ludieke manier dingen
aan de kaak te stellen. Zie bijvoorbeeld ons

harddrugsstandpunt, daarin zijn we heel
helder. Maar vaak zijn we één van de vele
partijen. Denk goed na aan welke kant je
wilt gaan zitten met je uitlating.’
Als er ondersteuning nodig is bij het schrijven
of bedenken van media-uitlatingen kan de
hulp van Jurjen altijd worden ingeschakeld.
‘Ze kunnen altijd vrijblijvend advies vragen.
Eventueel kan ik een artikel in spelling en stijl
beter maken of het standpunt net iets scherper
formuleren’, aldus de persvoorlichter. ‘Ook kan ik
de initiatiefnemer koppelen aan andere experts
op het gebied van teksten of journalistiek.’

JD Utrecht
Over de benoeming van de nieuwe
burgemeester. Bron: dichtbij.nl, duic.nl
Over missen van D66-kandidaat voor
burgemeesterspost. Bron: AD Utrecht
Vieren van vijf jaar crisis. Bron: utrecht.
nieuws.nl, deweekkrant.nl, drimble.nl
Ayla Schneiders over gebrek politieke
betrokkenheid bij studenten dub.uu.nl

Punten: 1
Punten: 2

punten

6

Punten: 2
Punten: 1

JD Amsterdam
Uitbreiding van het nachtnet naar
Almere. RTVAlmere, Flevopost.nl
Harddrugsbeleid in de stad Amsterdam.
AT5.nl, FunX
De JD Amsterdam houdt een erg zinvolle
Zwarte Pieten discussie

Punten: 2
Punten: 2

punten

6

Punten: 2

JD Brabant
JD Brabant vindt naamswijziging
Brabant niet zinvol
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Reflectie op Kunst, Cultuur & Media:

7,5

‘Bekijk wat er is, en bedenk wat je
toe wilt voegen’
Iedere DEMO zal het politiek programma
doorgenomen worden door een professional
uit het werkveld. Deze editie zal de
organisator van de Amsterdam Gaypride,
Irene Hemelaar, haar licht schijnen over
enkele zaken die opvallen in ons politiek
programma aangaande Kunst, Cultuur &
Media.
Subsidies moeten nooit voor het leven
worden toegekend (6.1 PP)
‘Dit is al niet meer het geval. Iedere paar
jaar wordt een subsidie onder de loep
gehouden, ook worden gezelschappen
en culturele instellingen gehouden aan een
ondernemende instelling en zijn ze verplicht
een bepaald percentage aan externe gelden
te realiseren’, zo staat vermeld op de website
van de rijksoverheid.’
De Jonge Democraten streven op lange
termijn naar een volledig pricate financiering
van de kunst (6.2 PP)
‘Ik zie hier een tegenstelling. Aan de ene kant
willen de Jonge Democraten de zorg – aan
de hand van enkele criteria – subsidieren.
En hier staat dat de kunst in zijn geheel
geprivatiseerd dient te worden. Hoe zorg je
er dan voor dat vernieuwende en aanvullende
kunst, waar misschien geen financier brood in
ziet, dan blijft bestaan? Ik ben nieuwsgierig
hoe de Jonge Democraten dit zien.’
De JD wil dat gesubsidieerde kunstenaars
zich op actieve wijze verhouden tot hun
publiek (6.3 pp)
‘Door mijn eerdere ervaring bij FNV Kiem
weet ik dat al ruim 13 jaar van kunstenaars
wordt verwacht dat ze een ondernemende
instelling hebben. Uiteraard moeten deze
kunstenaars op hun opleiding vakken krijgen
met betrekking tot het ondernemersschap. Ik
daag jullie uit om te bekijken wat de huidige
stand van zaken is bij de cultuuropleidingen
om te bekijken wat daar op dit moment
nog aan mist.’
Er moet meer internationaal worden
samengewerkt door kunstenaars voor
kruisbestuiving (6.4 pp)
‘Ik ben het eens met dit punt, maar het roep
bij mij ook vragen op. Ik zou adviseren om
een uitgangspunt te bieden, wellicht aan
de hand van cijfers. In hoeverre wordt er
30
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nu internationaal samengewerkt en op wat
voor manier zou dit dan moeten worden
vergroot?’

programmeren als voorbeeld hebben. Ik mis
in jullie paragraaf alleen de ontwikkeling
van goed tv-drama op de publieke omroep.’

Musea moeten in bepaalde mate
zelfvoorzienend zijn (6.5 pp)
‘Musea moeten op dit moment al voor een
groot deel de eigen broek ophouden. Wat
jullie hier voorstellen is op dit moment al
beleid. Ik zou jullie wederom willen uitdagen
om hier cijfers aan te koppelen. Wat zou
je willen dat er precies verandert, en op
welke manier?’

Wat mist er? (nergens in het pp)
‘In het politiek programma mis ik het
hele verhaal van de amateurkunst.
Talentontwikkeling en educatie zie ik ook
wel, maar niet de participatie, die hier
onderdeel van uitmaakt. Het sluit ook aan
bij jullie wens dat de regering een creatief
klimaat schept.

De Jonge Democraten constateren een
wildgroei aan MBO en HBO kunstvakscholen
(6.6 pp)
‘Ik ben het met jullie eens als je stelt dat
er vakken moeten zijn voor theoretische
vorming en zakelijke vaardigheden. Wat
mij alleen intrigeert is dat jullie een wildgroei
constateren, dat roept bij mij weer vragen
op. Hoeveel opleidingen zijn er bijvoorbeeld
nu en hoeveel zouden dat er dan volgens
jullie in de toekomst moeten zijn. Hoeveel
afgestudeerden raken werkloos op korte en
langere termijn? Daarnaast zijn er uitermate
getalenteerde kunstbeoefenaars, die zichzelf
alleen op artistiek gebied kunnen ontplooien,
zij zijn geen ondernemers. Hoe wil je die
behouden voor het vak, als ze de zakelijke
stof niet aankunnen?’
De JD stelt voor om de leerling en niet de
culturele instelling (zoals muziekschool) te
subsidieren. (6.7 pp)
‘Wie bepaalt dan welke leerling in aanmerking
komt voor subsidie? Vinden jullie het belangrijk
dat kinderen kunst kunnen beoefenen, of
vinden we het belangrijk dat talent vroeg wordt
ontdekt en krijgen alleen de getalenteerden
subsidie? Ik heb mijn vraagtekens bij een
complete verschuiving. Muziekonderwijs en
muziekscholen zijn al tot op het bot financieel
uitgekleed afgelopen jaren.’
De Jonge Democraten willen het
omroepbestel bij de publieke omroep
afschaffen, in plaats daarvan komt
een fondsgefinancierde omroep, waar
productiebedrijven in kunnen schrijven
op de uitvoering. (6.8 (pp)
‘Helemaal mee eens! Het lijkt me dat
jullie de reclamevrije BBC qua manier van

Daarnaast zou ik adviseren om veel meer
mensen in het werkveld te spreken en te
onderzoeken wat er speelt, voordat er iets
op papier wordt gezet. Eventueel vind ik
het leuk om jullie in contact te brengen met
de juiste mensen, dat is aan jullie.’

Irene Hemelaar,
Organisator
Amsterdam
Gaypride,
Zangeres, werkte
voor FNV Kiem, de
vakbond voor de
creatieve sector

*Statements vanuit het politiek programma
zijn soms ingekort, zie voor het volledige
beeld: visie.jongedemocraten.nl

‘Ons politiek programma aangaande
Kunst, Cultuur & Media is een chaos
aan inconsequentie visie en verschillende
verhalen. Vooral als het gaat om hoe kunst
en cultuur ten opzichte van de overheid
staat is onduidelijk. Wat ik persoonlijk vind,
is dat de overheid kunst en cultuur juist wél
moet faciliteren, omdat het van onschatbare
waarde is voor de maatschappij, net als
bijvoorbeeld onderwijs. In ons programma
staat alleen niet hóé dit moet gebeuren,
daar gaan we wat aan doen. Komende
periode willen we het politiek programma
op deze punten gaan herschrijven.’
Cars de Rooij, portefeuillehouder Kunst,
Cultuur & Media

De werkgroepen

belicht

Werkgroep Democratie en openbaar bestuur.
Democratie leeft weer! Zowel binnen de Jonge
Democraten als D66 lijkt de democratische
hervormingen van de agenda verdwenen sinds
de ‘kroonjuwelen’ in de ijskast zijn geplaatst.
Iets wat overigens D66 geen windeieren
legt in de peilingen. Dat is uiteraard geen
overweging voor de Jonge Democraten.
We gaan de democratische hervormingen
dus weer hoog op de agenda plaatsen! Er
is namelijk een hoop aan de hand. Je kunt
de kranten niet open slaan of je hoort over
de ‘kloof’ en het negatieve beeld van de
volksvertegenwoordiging. Daarnaast blijven we
volgens de grondwet een personendemocratie
waar elke volksvertegenwoordiger zonder
last en ruggespraak verkozen is. Maar wie
kent nou onze 150 volksvertegenwoordigers,
buiten de lijsttrekker om? De facto zijn we
een partijendemocratie. Vandaar dat we
tijdens het congres de discussie over een
districtenstelsel weer nieuw leven in gaan
blazen. Democratie leeft weer.
Sjoerd Wannet, Portefeuillehouder Democratie
en openbaar bestuur.
Werkgroep Economie
De werkgroep economie is met verschillende
onderwerpen aan de slag. Tijdens het
afgelopen congres in Groningen heeft
de werkgroep bijvoorbeeld de resolutie
toezicht financiële sector ingediend. Wij
zien de noodzaak tot hervormingen naar
een gezonde sector. De financiële sector
is een belangrijke pijler van de economie.
Om onze kennis op dit gebied te verbreden,
zijn wij met tien man van 14 tot en met 17
november naar de Londense city afgereisd.
Hier hebben wij als luis in de pels onze kennis
over de financiële sector weten te vergroten.
Op dit moment (november/december) wordt
de output omgezet in concrete acties, zoals
het bijwerken van het politieke programma
maar ook het schrijven van een persbericht.
Hierover later meer!
Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen
waar de werkgroep zich mee bezig houdt.
Een belangrijk onderwerp is de arbeidsmarkt.
Het politieke programma kan op dat gebied
een update gebruiken. Op het komend
congres in Middelburg zullen wij hierover een
discussie starten. Tipje van de sluier: ZZP’ers,
vergrijzing, flexibiliteit, loondoorbetaling bij
ziekte, Europese arbeidsmarkt en productiviteit.
Wil je ook meedenken over de financiële
sector, arbeidsmarkt of wellicht een heel ander

onderwerp vallend binnen de portefeuille
economie, financiën en sociaal? Neem contact
op met de portefeuillehouder: Wiebe Janssen
(ph.economie@jd.nl)
Werkgroep Sport
Dat sport een ondergeschoven kindje is bij
veel politieke partijen is een understatement.
De VVD en de PvdA hebben het groot in
hun programma staan, maar als ze samen
om tafel zitten om de plannen voor het land
uit te ruilen, komt er van het sportdossier
bitter weinig terecht. Bij D66 is het helaas
ook karig. De schamele 2 alinea’s in het
politiek programma roepen meer vragen op
dan ze beantwoorden. Door gemeentelijke
overheden wordt er 1,2 miljard euro aan sport
gespendeerd en ook in de maatschappij speelt
sport een grote rol. Ik hoef maar over een
parkeerplaats bij het Philips Stadion, of de
Olympische Spelen te beginnen en iedereen
struikelt over elkaar met opinies. Ook als het
over het zorgdossier gaat zijn er stappen
te zetten. Je zou gezondheid bijvoorbeeld
niet kunnen zien als de afwezigheid van
ziekte, maar als veerkracht: de mate waarin je
klappen op kunt vangen. Bewegingsonderwijs
en sportparticipatie hebben grote preventieve
werking. Wellicht zouden die leidend moeten
zijn. Met de pas opgerichte werkgroep sport
gaan we aan de hand van vier dossiers de
resolutie in ons politiek programma herschrijven
voor het zomercongres. Wil je onderdeel zijn
van dit geheel? Meld je vooral aan!
Mart Roumen, voorzitter werkgroep sport
Werkgroep Kunst, Cultuur en Media
Kunst, Cultuur en Media zijn belangrijke
onderwerpen, waarmee een land zich op
de kaart kan zetten, mensen kunnen worden,
meningen kunnen worden geuit of culturele
waarden geschept kunnen worden. Helaas
heeft het kunst- en cultuurbeleid niet een
duidelijke visie en wordt er ook over het
onderwerp media vaak van mening veranderd.
Ook binnen de JD zijn deze onderwerpen vaak
het ondergeschoven kindje. Daaraan kun je
iets doen! De komende tijd wil de werkgroep
Kunst, Cultuur en Media de onderwerpen
weer op de kaart zetten. Activiteiten, sprekers
en discussies, op allerlei manieren gaan we
ervoor zorgen dat onderwerpen weer zowel
binnen, als buiten de JD bediscussieerd worden.
Heb jij zin om hieraan mee te doen? Mail
dan de portefeuillehouder Cars de Rooij;
ph.kunst@jongedemocraten.nl.
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In deze DEMO:

Boris Dittrich – Linda Duits
‘One of the guys’ of maffiameisje – Global Culture Wars
Een pleidooi voor de gelukkige huisvrouw – Over de vrijheid om een jurk aan te trekken – en meer…

INHOUD
4 De Visionair
6 Boris Dittrich

Een interview met Advocacy Director LGBT bij Human Rights Watch

10 ‘One of the guys’ of maffiameisje?
12 De problematische positie van transgenders in Nederland
13 Een pleidooi voor de gelukkige huisvrouw
14 Polemiek
16 Over de vrijheid om een jurk aan te trekken
17 Het gevecht van #YoSoy132

Is de JD al

verder dan de smurfen?

Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst

N

et voordat wij als DEMOhoofdredactie werden verkozen
in Utrecht vuurden JD’ers zoals wij
hadden verwacht enkele kritische vragen op
ons af. Vrijwel alle vragen waren inhoudelijk
van aard en hadden wij, min of meer,
voorzien. Willen jullie dingen wijzigen
aan de DEMO? Wat gaan jullie met het
lezersonderzoek doen? Wie willen jullie
interviewen? Vragen waarop misschien
geen pasklaar antwoord past, maar wel
vragen waarop wij vooraf de contouren
van een antwoord hadden geschetst. Eén
JD’er wist het de mannelijke helft van de
redactie een stuk moeilijker te maken.
Waarom besloten was dat de man voor
de positie als hoofdredacteur zou gaan?
Of dit niet een bevestiging zou zijn van de
traditionele hiërarchie? En welke uitwerking
zou dit hebben op de machtsverhoudingen
binnen de redactie?
Op deze manier hadden wij niet tegen onze
beoogde rolverdeling aangekeken. Van onze
voorgangers hadden we begrepen dat het
voornaamste verschil tussen de functies zat
in de titel. Zij gaven aan dat er geen vaste
taakverdeling was tussen beide redacteuren
en dat de één niet meer inbreng of inspraak
had dan de ander. De hoofdredactie van
de DEMO heeft alleen op papier een
hiërarchische structuur. Dat wij ervoor kozen
om de mannelijke helft als hoofdredacteur te
2
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kandideren had simpelweg te maken met het
gegeven dat de één meer ervaring had met
voor de DEMO schrijven dan de ander. Daar
zaten geen diepzinnige bespiegelingen over
het al dan niet bevestigen van traditionele
genderrollen bij.
Zulke vragen geven aan dat zelfs binnen
een progressieve vereniging die het individu
als uitgangspunt neemt discussies over een
gelijke positie tussen geslachten nog niet tot
het verleden behoren. Regelmatig steken
binnen de vereniging discussies de kop
op over de rol van vrouwen. Bestaat het
glazen plafond, en zo ja, hoe dient deze
doorbroken dient te worden? Moet hier
actief (voorkeurs)beleid op gevoerd worden
of functioneert het garanderen van gelijke
kansen als sloophamer van het plafond?
Vragen waar binnen de JD nog regelmatig
over gesteggeld wordt.
Niet alleen binnen de JD, maar binnen de
gehele samenleving wordt al decennialang
gediscussieerd over gelijkheid tussen
de geslachten. Zelfs de smurfen worden
betrokken in de discussie. Jarenlang
bestond de smurfengemeenschap alleen
uit mannen. Terwijl zowel aanhangers
van Charles Darwin als van de onbevlekte
ontvangenis hun hoofd braken over hoe
deze gemeenschap heeft kunnen ontstaan,
waren feministen boos over het eenzijdige
mannelijke wereldbeeld dat kinderen werd
voorgeschoteld. Smurfenschepper Peyo

introduceerde daarom in het oprichtingsjaar
van D66 Smurfin. Zij was gecreëerd door
Gargamel, vijand van de smurfen, om
onenigheid te kweken tussen de hitsige
blauwe wezentjes.

Hoe een Mexicaanse jongerenbeweging strijdt voor verandering

18 Positief of negatief, het blijft discriminatie
19 Gender en conflict
20 Linda Duits

Vrouwelijke politici in de media

21 Advocaat van de Duivel
Homo’s en bloeddonatie

Ondanks de introductie van Smurfin bleven
veel feministen boos. Inmiddels wordt er zelfs
gesproken van een Smurfette Principle. Dat
houdt in dat er in series die gericht zijn op
een gemengd publiek vaak onevenredig
veel mannelijke personages voorkomen.
Bovendien voldoen de vrouwelijke personages
vaak aan het (gepercipieerde) mannelijke
ideaalbeeld: slank, mooie benen op hoge
hakken en een gewillige blik.
Vrouwen zijn vanzelfsprekend meer dan
hun uiterlijke voorkomen. Net als mannen
meer zijn dan machtsbeluste wezens die
vrouwen alleen op uiterlijk beoordelen. Het
thema Gender behelst overigens ook meer
dan man/vrouwkwesties. Er valt ook veel te
zeggen over de positie van homoseksuelen,
transgenders en geslachtslozen. Gelukkig zijn
er weer veel leden bereid geweest om hun
scherpe pen in te zetten om het thema vanuit
allerlei hoeken te belichten. Wel beschouwd
bestaat de hoofdredactie misschien alleen uit
adjunct-hoofdredacteuren. Adjunct betekent
letterlijk ‘helper’. Wij zien onszelf als niets
meer of minder dan helpers van alle leden
die hun ideeën met een breder publiek
willen delen.

22 Global culture wars

De strijd om seksuele rechten

24 Het homohuwelijk als bron van onenigheid bij de
Democraten
25 Een kruimeltje filosofie

De angst voor een genderneutrale maatschappij

26 Geestverruimende middelen
28 Feitenvrije vs. meningenvrije politiek
30 Op bezoek bij

Deborah Binnendijk – JD Amsterdam

31 Voorzittershamer
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Zijn verschillen tussen
mannen en vrouwen op te heffen?

Door Gijsbert Werner
(De bioloog)

Door Marloes Noppen
(De internationaal-deskundige)

Door Floris de Roy van Zuydewijn
(De econoom)
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A

nno 2013 lijkt het opheffen of
minimaliseren van de verschillen tussen
man en vrouw een geaccepteerd haast verplicht - doeleinde te zijn geworden
van zo goed als elke politieke stroming.
Maar is dat eigenlijk wel haalbaar? Zijn we
niet gewoon gebonden aan onze evolutie
en genetica?
Mensen zijn wat biologen een seksueel dimorfe
(tweevormige) soort noemen. Dat betekent
dat er duidelijk observeerbare verschillen
tussen de geslachten zijn. Dat geslachten
verschillen lijkt wellicht vanzelfsprekend, maar
is het niet. De meeste planten verenigen
beide geslachten in één individu, net als
veel weekdieren. En lang niet alle soorten

H

oe kan het toch dat vrouwen
tegenwoordig in groten getale
naar de universiteit gaan, maar de
ongelijkheid in het bedrijfsleven nog verre
van verdwenen is? De inkomensverschillen
tussen man en vrouw blijven aanwezig en
ook het glazen plafond is nog niet geheel
doorbroken. Als één vrouw dat glazen
plafond eenmaal doorbroken heeft, bevindt
zij zich op een voetstuk daar ver boven.
Dit voetstuk wordt door dat glazen plafond
heen goed in de gaten gehouden door
ons allen onder het glazen plafond. Het
succes verandert in een schavot dat van alle
kanten geanalyseerd wordt. Marissa Mayer,
nieuwe bestuursvoorzitter van Yahoo!: fout!

B

eleid moet gericht zijn op gelijke
kansen en niet op gelijke gevolgen
van keuzes. Het recht maakt geen
onderscheid tussen seksen. Toch kan elke
cipier u vertellen dat er in Nederland meer
mannen (11.965) dan vrouwen (775) in
de cel zitten. Een bioloog kan u vertellen
dat mannen gemiddeld 10 procent meer
herseninhoud bezitten dan vrouwen. Toch
heeft elke mannelijke bachelorstudent (waar
er in Nederland 13.750 van zijn) de schone
blondines in de universiteitsbanken voor het
uitzoeken omdat er meer vrouwen (17.000)
studeren.
Macro-economie is misschien wel de
meest geëmancipeerde studie ooit. Bij

met twee geslachten zijn seksueel dimorf.
Bij sommige vogelsoorten zijn de geslachten
nauwelijks te onderscheiden, wat zelfs tot
vergissingen bij de paring kan leiden.
Maar onder zoogdieren is seksueel dimorfisme
het meest voorkomend. Dat hoeft niet te
betekenen dat geslachten op alle aspecten
volledig verschillend zijn. Mensen bijvoorbeeld
zijn dimorf in spiermassa, maar niet in
intelligentie.
Vergeleken met onze nauwere verwanten de
primaten (apen en halfapen), heeft Cambridgebioloog Clutton-Brock berekend dat mensen
een laag tot gemiddeld dimorfe soort zijn.
Er zijn grotere verschillen tussen geslachten
dan bijvoorbeeld bij gibbons, een groep

mensapen uit de jungles van Zuidoost-Azië,
maar lang niet zulke grote verschillen als
bij gorilla’s, waar mannetjes twee keer zo
zwaar zijn en een grote harem van vrouwtjes
onderhouden.
Daarmee hebben we ook meteen één
van de belangrijkste verklaringen voor het
bestaan van seksuele dimorfie te pakken:
de samenlevingsverbanden van soorten,
en dan vooral partnerbinding en -keuze.
Grotere dimorfie hangt over het algemeen
samen met sterkere seksuele selectie, dat wil
zeggen, grotere competitie tussen mannetjes
over toegang tot vrouwtjes.
Bij gibbons vindt relatief weinig strijd
plaats om vrouwtjes. Mannetjes hoeven

geen harem te verdedigen, en paartjes
leven vooral monogaam. Een dominante
gorillaman leidt een volstrekt ander leven: hij
moet zijn harem constant verdedigen tegen
concurrenten. De winnaar van deze strijd
plant zich voort, de verliezer staat met lege
handen en ziet zijn genen verdwijnen. Dit leidt
tot de evolutie van grotere en aggresievere
mannetjes, bekwamer in het gevecht, terwijl
vrouwtjes kleiner blijven. En voilá: een seksueel
dimorfisme is ontstaan.
Natuurlijk zijn mensen meer dan alleen het
product van de evolutie. Niettemin noopt
het bovenstaande tot enige scepsis over de
haalbaarheid van het opheffen van manvrouw-verschillen. Vele seksueel dimorfe

Vrouwen die binnen de opt-out revolutie
vallen: fout! Vrouwen met een topfunctie
vervullen als het ware een dubbelrol: die
van hun functie en die als vrouw. Wat
deden deze vrouwen dat ons hun keuzes
doet bekritiseren?
Mayer beviel aan het einde van de zomer
van haar eerste kind. Wat een intiem moment
voor haar was, werd compleet door de
media uitgelicht. Wat was het geval? Toen
ze aangenomen werd bij Yahoo! gaf ze aan
dat ze enkel een aantal weken van haar
zwangerschapsverlof op zou nemen en thuis
door zou blijven werken. Zo gezegd, zo
gedaan. Wat Time Magazine een ‘blink-andit’s-over’ zwangerschapsverlof noemde, deed

heel wat stof opwaaien. Haar vermogen
beide te doen was onmenselijk. Ze zou
de lat te hoog leggen voor vrouwen en
zodoende een slecht precedent scheppen.
De opt-out revolutie refereert aan de toestroom
van succesvolle vrouwen die ineens hun
carrière inwisselen voor een gezinsleven.
Deze term werd voor het eerst gebruikt door
Lisa Belkin in een New York Times-artikel
in 2003. Vrouwen zijn vandaag de dag
duidelijk vertegenwoordigd op universiteiten:
ze gaan er massaal heen en halen hoge
cijfers. Met andere woorden, ze beginnen
sterk. Ze werken en werken, en dan ineens
houdt het op. De obstakels die vrouwen
ondervinden bij het combineren van een

gezinsleven en een carrière wordt door
een groot gedeelte van hen onoverkomelijk
bevonden. Daarom stoppen ze hun carrière.
Het aantal moeders dat thuisblijft is in de
Verenigde Staten in het begin van deze eeuw
zelfs gestegen. Eenmaal van de arbeidsmarkt
af is de stap voor herintreding naar een
fulltime baan vaak te groot.
Dit zijn twee voorbeelden van vrouwen die
hoogopgeleid zijn. Terwijl de één kiest voor
doorwerken stopt de ander haar carrière.
Maar dienen de keuzes van deze vrouwen
representatief te zijn voor een groep? Is er
an sich iets mis mee als een vrouw ervoor
kiest thuis te blijven of juist door te werken
als zij net een kind heeft gekregen? Het zijn

mijn weten is geen enkel economisch
model gebaseerd op het verschil tussen
man en vrouw. Toch zal een Etos-verkoper
u verzekeren dat haarconditioner (wat doet
dat?) voor vrouwen bedoeld is. Hetzelfde
geldt voor rare smaakjes thee, geurende
stokjes, cola light en kaarsenmeuk. Ik wil
maar zeggen, een econoom zal u vertellen
dat mannen en vrouwen beiden consumenten
zijn, maar wel met compleet verschillende
indifferentiecurves. Zij maken andere keuzes.
Deze keuzes zijn niet beter, niet slechter, maar
gewoon anders. Zo ook op de arbeidsmarkt:
neem de vierdaagse werkweek, overwerk
of überhaupt het aantal gewerkte uren.
Feit is dat zelfs in typisch “vrouwelijke

sectoren” mannen per week meer uren
werken dan vrouwen, zoals in de zorg
(7,7) of het onderwijs (5,8). Het is daarom
ook logisch dat mannen, aangenomen dat
de productiviteit hetzelfde blijft, sneller en
vaker carrière maken dan vrouwen. Geen
discriminatie, maar het simpele gevolg van
meer vlieguren.
Een keus is wel iets anders dan een kans. Zo
is discriminatie het op voorhand uitsluiten van
mensen op basis van iets totaal irrelevants,
bijvoorbeeld geslacht. Bij discriminatie
wordt het slachtoffer dus een eerlijke kans
ontnomen. Voor een gelijke kans moeten de
startblokken wel op gelijke afstand liggen
en moet een valse start worden afgefloten.

Beleid moet gericht zijn op gelijke kansen en
niet op gelijke gevolgen van keuzes. Het lijkt
er soms op dat we de neiging hebben om
op dit onderwerp aan symptoombestrijding
te doen. Een vrouwenquota is hier een
bekend voorbeeld van. Dit blijkt al jaren een
ineffectief beleid. Logisch, want het is net
zo effectief als een quota voor immigranten,
oudere werkzoekenden, jongeren of mensen
met flaporen. Waarom? Omdat het niet
op kansen maar op keuzes focust. En de
overheid heeft weinig effectieve middelen om
de individuele keuzevrijheid te beïnvloeden.
Dit betekent niet dat je niets moet doen.
Old-boys networks, vriendjespolitiek of
regelrecht machtsmisbruik van mannen

eigenschappen zijn sterk genetisch bepaald,
zowel uiterlijke als meer gedragsmatige.
Lang niet al die eigenschappen zijn nog zo
relevant in de moderne tijd, maar sommige
wellicht wel. Een bioloog zou niet zo snel
verwachten dat een seksueel tweevormige
soort op korte termijn éénvormig wordt.
Een knappe minister van emancipatie die
duizenden generaties seksuele selectie weet
te neutraliseren.

Gijsbert Werner promoveert in de biologie
aan de VU
de keuzemogelijkheden die op iedereen van
toepassing zijn. Het feit dat er mogelijkheden
bestaan is een gigantische stap vooruit.
Onze focus dient te liggen bij de opties
van eenieder, niet bij het bekritiseren van
keuzes van een individu.

Marloes Noppen studeert management
Stockholm School of Economics
tegenover vrouwen moet uiteraard worden
gecorrigeerd. Via het recht, meldpunten en
ondernemingsraden, gewoon op basis van
het antidiscriminatiebeginsel, artikel 1 van
onze grondwet. Dit leidt niet automatisch tot
gelijke inkomens of carrières van mannen
en vrouwen. Het spreekt slechts over een
gelijke behandeling (kans) en niet over de
gevolgen van keuzes.

Floris de Roy van Zuidenwijn studeerde
economie en is rijkstrainee
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De vader van Boris Dittrich vluchtte voor de communistische dictatuur in Tsjechoslowakije naar Nederland, het
land waar zijn zoon na een rechtenstudie advocaat en rechter werd alvorens hij in 1994 als Tweede Kamerlid
voor D66 werd gekozen. In 2003 werd Dittrich fractievoorzitter van D66. Na twaalf jaar, waarin onder
meer op zijn initiatief het huwelijk werd opengesteld voor mensen van gelijk geslacht, verliet hij de Tweede
Kamer. Dittrich besloot na zijn Kamerlidmaatschap een jongensdroom na te jagen: wonen en werken in New
York. De D66’er ging begin 2007 aan de slag als Advocacy Director LGBT-rights (Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender) bij Human Rights Watch. In deze functie trekt hij de gehele wereld over met de ogenschijnlijk
simpele boodschap dat LGBT-rechten ook mensenrechten zijn. Daarnaast schrijft hij romans. Eind februari zal
zijn tweede roman ‘De Waarheid Liegen’ bij de Arbeiderspers verschijnen.
Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst
In Nederland introduceerde u het
homohuwelijk. Was het altijd uw doel om
u verder in te zetten voor LGBT-rechten ?
“Nee, alhoewel mensenrechten altijd
een zwaarwegende rol hebben gehad in
mijn werkzaamheden. Als advocaat was
ik betrokken bij de anti-apartheidsstrijd in
Zuid-Afrika. Onderwijl Nelson Mandela
nog gevangen zat op het Robbeneiland
werkte ik op het kantoor van zijn advocaat
in Johannesburg. De strijd tegen onrecht
vind ik zeer belangrijk. Mijn inzet voor
LGBT-rechten ontstond toen ik in 1993 door
Hans van Mierlo werd gevraagd of ik mij
kandidaat wilde stellen voor de Tweede
Kamer.”

Interview met

Boris
Dittrich
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Waarom toen?
“Het was bekend dat ik homo was. Mensen
binnen D66 zeiden toen: ‘Daar moet je niet
over praten, dat gaat stemmen kosten. Dat is
funest voor je politieke carrière. Nederland
is nog niet toe aan openlijk homoseksuele
politici.’ Een journalist vroeg mij destijds
hoe het was om als homo in de politiek te
zitten. Toen dacht ik: Het is belachelijk dat
ik ga luisteren naar mensen die zeggen dat
ik het er niet over mag hebben. Hoe kun
je van mij verwachten dat ik het volk ga
vertegenwoordigen als ik niet eens mijzelf
mag vertegenwoordigen? Daarna ben ik
in interviews gaan benadrukken dat ik het
belangrijk vond dat er ook een homo in de
Tweede Kamer kwam.”
Hoe werd dit ontvangen?
“Ik ontving veel positieve reacties, ook van
mensen die mij aanvankelijk hadden ontraden
om hiermee naar buiten te treden. Er heerste
simpelweg koudwatervrees. Journalisten
vroegen mij wat ik voor homoseksuelen
ging betekenen. Daar had ik eigenlijk geen
antwoord op. Ooit was ik in gesprek geraakt
met iemand die het belachelijk vond dat het
huwelijk alleen opengesteld is voor mensen
van een verschillend geslacht. Daar was ik
het mee eens. Het huwelijk openstellen voor
mensen van hetzelfde geslacht leek mij een
mooi vergezicht.”

Toch heeft het vanaf 1994, toen u in de Kamer
kwam, nog zeven jaar geduurd voordat
het huwelijk ook voor paren van een gelijk
geslacht werd opgesteld. Waarom zo lang?
“In 1998 werd er een motie aanvaard die
zei ‘u moet het homohuwelijk invoeren’.
Toen zei premier Wim Kok. ’Toch doen
we het niet. Dan zijn we gekke Henkie
in de wereld. Want nergens in de wereld
kunnen homo’s trouwen.’ Normaal zou
je het kabinet wegsturen als het weigert
een motie uit te voeren, maar nu was het
de laatste dag voor het verkiezingsreces.
D66 verloor deze verkiezingen, maar ging

belangrijke stap in de strijd voor gelijke
rechten voor homo’s. In andere landen is de
situatie voor homo’s vaak veel gevaarlijker.
Wat voor problemen spelen daar en hoe
wil Human Rights Watch deze aanpakken?
“In veel Afrikaanse landen hebben homo’s,
transgenders en lesbiennes het erover dat ze
niet mishandeld, gearresteerd en gemarteld
willen worden. Ze mogen vaak lukraak
ontslagen en hun huis uitgegooid worden,
alleen maar omdat ze houden van iemand
van hetzelfde geslacht. Zij zijn totaal niet
geïnteresseerd in het homohuwelijk. Sterker
nog, zij willen er niet eens over praten.

“Als Nederland het homohuwelijk niet had ingevoerd,
was het waarschijnlijk nog steeds nergens ter wereld
ingevoerd.”
toch meeregeren in Paars II. VVD en PvdA
wilden niet samenwerken zonder D66.
Dat was prima, maar wij wilden een paar
beeldbepalende onderwerpen binnenhalen,
zodat we konden laten zien dat de inbreng
van D66 er toe doet. Daar kwam een lijstje
uit, met onder andere het homohuwelijk. Dat
werd meteen aanvaard. Ook was er steun
van oppositiepartijen, zelfs binnen het CDA
werden partijleden vrijgelaten in hun keuze
omtrent dit onderwerp. Al heeft de overgrote
meerderheid van het CDA tegen gestemd.”
Heeft Nederland op het gebied van het
homohuwelijk een leidende rol gespeeld?
“Zeker. Als Nederland het homohuwelijk
niet had ingevoerd, was het waarschijnlijk
nog steeds nergens ter wereld ingevoerd.
België heeft min of meer het Nederlandse
wetsvoorstel gekopieerd. Na België kwamen
onder meer Canada en Zuid-Afrika. Zonder
voortrekkersrol van Nederland was dit er
waarschijnlijk nooit van gekomen.”
De invoering van het homohuwelijk werd
door veel Nederlanders bezien als een

Wanneer er gesproken wordt over een betere
(grond)wettelijke bescherming van seksuele
minderheden, dan verwijzen politici vaak
naar het schrikbeeld van het homohuwelijk.
Straks willen ze nog trouwen ook. Mijn werk
voor van Human Rights Watch concentreert
zich met name op mensenrechtenschendingen.
Het niet invoeren van het homohuwelijk
kan door homo’s als vervelend worden
ervaren, maar het is geen schending van de
mensenrechten. In landen waar het huwelijk
bediscussieerd wordt, zoals in Australië waar
het homohuwelijk onlangs werd afgewezen,
zijn er vaak genoeg andere organisaties die
het onderwerp onder een volgende regering
weer kunnen agenderen.”
Hoe gaat Human Rights Watch te werk in
landen waar de mensenrechten geschonden
worden zonder tegen het verwijt van ‘westers
cultureel imperialisme’ aan te lopen?
“De kern van ons werk is het maken van
onderzoeksrapporten. Daarvoor interviewen
wij mensen die slachtoffer zijn van
mensenrechtenschendingen. Wij bestuderen
de wetgeving in zo’n land alsmede de
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internationale verplichtingen om te kijken
waar de nationale wetgeving niet voldoet
aan deze verplichtingen. Vervolgens doen wij
aanbevelingen aan zo’n land, bijvoorbeeld
om de wet aan te passen. Regelmatig krijgen
wij het verwijt dat we westerse normen en
waarden willen opdringen. Dat is natuurlijk
onzin, want het gaat om de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens.
Mensenrechten gelden voor iedereen, overal
en onder alle omstandigheden. Daarom is
het belangrijk dat we nu Ban-Ki Moon bereid
hebben gevonden om deze boodschap met
verve uit te dragen.”
Maar de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens zijn wel gebaseerd
op de Europese historie…
“Ja, maar ze zijn niet door Europeanen
opgesteld. Dat is gebeurd onder leiding
van Eleanor Roosevelt, samen met onder
meer Chinezen, de paus en mensen uit
Latijns Amerika. Deze zijn opgesteld na de
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog,
toen men dacht ’Dit nooit meer‘.”
U noemt de paus als medeopsteller van
de mensenrechten. Toch komt het Vaticaan
regelmatig in het nieuws met uitspraken
die als homo-onvriendelijk zouden kunnen
worden gekwalificeerd. Hoe kan het Vaticaan
bewogen worden om zich in te zetten voor
homorechten?
“We hebben diverse canoniekrechtelijke
uitspraken nauwkeurig bestudeerd en
kwamen erachter dat de paus iedere vorm
van geweld tegen mensen afwijst, omdat dit
in strijd is met het christendom. In sommige
landen worden mensen nog steeds vermoord
vanwege hun seksuele voorkeur. Ooit had
ik een gesprek met iemand van De Heilige
Stoel en ik vroeg hem waarom zij zich niet
uitspraken tegen dergelijke ontwikkelingen.
Hij antwoordde dat zij tegen elke vorm van
geweld zijn, maar dat het hen nooit was
gevraagd om zich hierover uit te spreken. Dat
is natuurlijk flauwekul. Elk jaar organiseer ik op
Internationale Mensenrechtendag een debat
in de VN. In 2009 hebben we het Vaticaan
uitgenodigd en die hebben toen een verklaring
ondertekend waarin zij aangeven elke vorm
van geweld tegen homo’s en lesbiennes af te
wijzen. Alsmede dat ze tegen het strafbaar
stellen van homoseksualiteit zijn. Daaraan
voegen ze wel toe dat ze relaties tussen twee
mensen van het geslacht niet steunen. Toch
was deze verklaring een enorme eyeopener
voor een heleboel landen in de wereld, zoals
het zeer christelijke Kameroen en Oeganda.
Deze verklaring neem ik vaak mee naar
landen waar in kerken tegen homo’s gepredikt
worden. Wij houden dit document voor aan
8
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bisschoppen en geven aan dat de paus
het niet met hen eens is. Soms vergezeld
van de boodschap dat hun haatdragende
houding op repercussies van het Vaticaan
kan komen te staan.”
Helpen dergelijke acties?
“In Oeganda is recentelijk een wetsvoorstel
ingediend om de doodstraf op homoseksualiteit
in te voeren. Deze discussie heeft eerder
gespeeld. Destijds sprak ik met een potentiële
opvolger van de paus uit Ghana (Kardinaal
Peter Turkson – red). De Rooms-Katholieke
kerk heeft toen afstand genomen van de
voorgenomen maatregel, al had dit krachtiger
gekund. Zij hebben middels een televisieuitzending en een krantenadvertentie hun
standpunt bekendgemaakt. En dat was het.
Ik vind dat je dan ook echt de barricaden
op moet. Daar is nog een wereld te winnen.
Gelukkig is de anti-homowetgeving voorlopig
opgeschort, vanwege ruzie in het Oegandese
parlement over andere onderwerpen. Helaas
blijven dergelijke wetsvoorstellen populaire
stokpaardjes van politici die in verkiezingstijd
de steun van het volk willen verwerven.”
Anti-homomaatregelen ontvangen steun van
een deel van de Oegandese bevolking. Is het
in dit soort gevallen belangrijk om bottomup bewustwording te creëren?
“Dat is heel belangrijk, maar bijna onmogelijk.
Oegandese homo-organisaties zijn illegaal.
Als zij vergaderen wordt de vergadering
door de politie verstoord en worden mensen
opgepakt. Iets bottom-up organiseren is niet
mogelijk, daarom vragen ze of Human
Rights Watch wil assisteren. Wij worden
niet opgepakt.”
Is het juridisch niet mogelijk dat ze u dan
arresteren?
“Als de voorgestelde wet wordt aangenomen
wel. Dan zou zelfs een Oegandees die naar
Nederland komt en hier seks heeft met een
Nederlander van hetzelfde geslacht strafbaar
zijn. Ook de Nederlander zou dan opgepakt
kunnen worden als hij naar Oeganda komt.
Bottom-up is ook zeer moeilijk omdat de
bevolking zelden feiten kan lezen over het
onderwerp. Veel kranten zijn in handen van
de staat en journalisten schrijven alleen op
een sensationele manier over homo’s. Eén
van de kranten publiceerde een ‘top 100’
van homo’s, hieronder bevinden zich ook
mensen die zich actief inzetten voor de
homobeweging. Op deze manier wordt een
klimaat van haat geschept. Een homoactivist
die op de lijst stond is later vermoord. Toen
de dienstdoende priester bij zijn begrafenis
ontdekte dat er een homo in de kist lag,
wilde hij de kist niet aanraken. “

Speelt het internet een belangrijke rol daar
waar traditionele media gecontroleerd
worden door de overheid?
“Het internet is voor ons een geweldige
uitvinding. Iedereen in de homorechtenwereld
kent elkaar enigszins, zelfs in landen waar
homoseksualiteit strafbaar is. Op deze manier
kunnen we gemakkelijk afspraken maken
voordat we een land bezoeken. Zodoende
ontdekken we ook wie sleutelfiguren binnen
nationale homobewegingen zijn. Daarnaast
speelt internet een belangrijke rol in de
beeldvorming. Zo staan in veel landen
jongere generaties positiever tegenover
homoseksualiteit, mede doordat zij via
internet ook andere verhalen lezen.”
Hoe worden de landen waar jullie te werk
gaan geselecteerd?
Door de beperkte omvang van Human Rights
Watch en de grootheid van het probleem
kunnen we helaas niet overal werken. We
selecteren de landen waar de situatie vreselijk
is, maar ook landen waar draagvlak is.
Human Rights Watch verricht geen werk
in landen waar de LGBT-beweging niet zit
te wachten op onze inmenging.
Helpen jullie mensen ook te vluchten als zij
vanwege hun geaardheid worden bedreigd?
“We behandelen geen individuele zaken,
maar wij werken wel samen met allerlei
leiders in LGBT-gemeenschappen. Mocht
de wet in Oeganda worden ingevoerd dan
zijn wij bang dat er een soort volksgericht
ontstaat. Wij trekken dan ook op met
andere organisaties, in Afrika werken we
onder meer samen met de Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie Hivos.”
Prefereren jullie in dat soort gevallen opvang
in de regio?
“Ja, dat is zeker verkieselijk. Wanneer mensen
Franstalig zijn , is het fijn dat zij naar een
ander Franstalig land kunnen. Toch biedt dat
niet altijd soelaas, omdat er in buurlanden
vaak ook homohaat heerst. Als mensen er zelf
voor kiezen om naar Canada of Nederland
te gaan, ondersteunen we dat. Maar als oudadvocaat die vluchtelingen bijstond weet ik
dat het vaak lastig is voor getraumatiseerde
Afrikanen om moederziel alleen in het koude
Nederland aan te komen. “
In uw boek Elke liefde telt valt op dat er in veel
Latijns-Amerikaanse landen progressie wordt
gemaakt op het gebied van homorechten.
Waarom is hier overwegend meer steun
dan in Afrikaanse landen?
“Latijns-Amerika heeft levendige democratieën,
waar NGO’s een actieve rol spelen. Veel van
de Latijns-Amerikaanse landen waren niet al te

lang geleden een dictatuur. Huidige politici
bewaren slechte herinneringen aan die tijden
en begrijpen hoe belangrijk mensenrechten
zijn. Dus daar is het gemakkelijker om
gesprekken te houden over bijvoorbeeld
het homohuwelijk. Veel Afrikaanse landen
zijn nog steeds een dictatuur.”
U werkt nu circa zes jaar bij Human Rights
Watch. Hoe heeft u uw functie vormgegeven?
“Mijn arbeidscontract is gebaseerd op input
die ik tijdens de sollicitatie heb aangegeven.
Ik vond het met name belangrijk dat er
zowel op landenniveau als bij internationale
organisaties aandacht wordt gevraagd voor
LGBT-rechten. Net voor ik begon, werden de
Yogyakarta-beginselen opgesteld en deze
brengen we continu onder de aandacht.
De kernboodschap van deze beginselen
is dat LGBT-rechten mensenrechten zijn.
Deze beginselen vormen een eyeopener
voor veel mensen, omdat ze niet beseffen
dat het schenden van het mensenrecht van
een homo simpelweg het schenden van
een mensenrecht is. Er bestaat nog altijd
een grote discrepantie tussen internationale
afspraken en beleid op nationaal of lokaal
niveau. Zo mag je in Moskou geen Gay
Pride organiseren, omdat homo’s volgens
de burgemeester satanskinderen zijn. “
Niet alleen in Moskou, maar ook in
Balkanlanden is het moeilijk om een Gay
Pride te organiseren.
“Dat verschilt. In Zagreb was het relatief
gemakkelijk om een Pride te organiseren,
maar in het eveneens Kroatische Split was

dit een stuk moeilijker. Overigens krijgen
we bij de organisatie van deze Prides veel
steun van Nederlandse ambassadeurs.
De Nederlandse ambassadeur in Kroatië
liep mee met de Pride in Split en werd met
stenen bekogeld. In 2012 werd opnieuw
een Pride gehouden, maar onder stevige
politiebewaking. Dat is belangrijk. De staat is
er om ons te beschermen tegen agressie en
mag zo’n demonstratie niet afgelasten onder
het mom van dreigende ordeproblemen. Als
demonstraties doorgaan raken mensen gewend
aan deze protesten. Zo worden Prides een
onderdeel van de samenleving. Beeldvorming
bij dergelijke demonstraties is cruciaal. Door
in pak en stropdas te verschijnen verandert
het beeld. Mensen zien dan dat niet elke
homo met een boa omloopt en dat je als
homoseksueel ook een zakenman kan zijn. “
Kroatië treedt hoogstwaarschijnlijk toe tot
de Europese Unie. Zou de Europese Unie
van toetreders moeten eisen dat zij hun
LGBT-mensen beschermen?
“In principe is dit al een harde eis. Zij moeten
hun wetgeving aanpassen zodat deze strookt
met het acquis communautaire (het recht
van de Europese Unie – red.). Het enige
probleem is dat wanneer zij eenmaal in de
Europese Unie zitten er weinig middelen
zijn om ze tot de orde te roepen als zij
terugzakken. Dit probleem speelt bijvoorbeeld
in Litouwen. Daar wil men wetten invoeren
die indruisen tegen Europese richtlijnen. De
ultieme sanctie is een land uit de Europese
Unie zetten, maar dat gebeurt niet. Naming
en shaming is daarom enorm belangrijk.”

Wordt het werk van Human Rights Watch
bemoeilijkt door de economische crisis?
“Dat is enorm meegevallen. We zijn
aanvankelijk wel ingekrompen en konden
een jaar geen nieuw personeel aannemen.
Inmiddels krijgen we steeds meer geld
binnen. Vanuit Nederland ontvangen we
bijvoorbeeld steun van de Postcodeloterij.
Human Rights Watch weigert principieel elke
overheidssubsidie, omdat we onafhankelijk
moeten blijven. In 2010 hebben we een
Nederlands kantoor geopend, onder meer
om te kijken of welgestelde Nederlanders
ons willen steunen. Inmiddels is Nederland,
na de Verenigde Staten en het Verenigd
Koninkrijk, het derde land in termen van
financiële steun aan Human Rights Watch.”
Wat wilt u bereikt hebben als u deze functie
neerlegt?
“Dat is een lastige vraag, deze functie is nooit
af. Er zijn 193 lidstaten van de VN en 76
stellen homoseksueel gedrag strafbaar. Dat
gaat, als het überhaupt ooit lukt, decennia
duren voordat zoiets verandert. Niets is
zo vreselijk om naar een gevangenis in
Oeganda of Kameroen te gaan. Mensen
leven onder erbarmelijke omstandigheden
met besmet drinkwater, uitwerpselen op de
vloer, cellen met 40 man, verkrachtingen en
zij moeten slapen op een betonnen vloer.
Een realistisch doel zou een moratorium zijn
op het arresteren van mensen vanwege hun
geaardheid. Als we dat zouden kunnen
bereiken, is het geweldig.”
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doing gender: jongens en meisjes worden
volgens deze theorie in een mannelijke of
vrouwelijke genderrol opgevoed. Meisjes
worden beschermd opgevoed en zullen
minder snel in aanraking komen met
geweld. Daarentegen worden jongens
juist gestimuleerd om hun mannelijkheid te
bewijzen door stoer gedrag. Als kind wordt
dat gedaan door het gebruik van stoere
taal en het klimmen in bomen; later door
agressie en gebruik van geweld. Volgens
deze mannelijke genderrol kan geweld
een mogelijkheid zijn om mannelijkheid te
bewijzen: bijvoorbeeld voor jonge mannen
die niet zijn geslaagd in de maatschappij en
voor wie geweld de snelste manier is naar
erkenning of aanzien. Daarnaast kan geweld
ook als middel dienen om mannelijkheid te
herstellen: bijvoorbeeld in een situatie van
bijzondere kwetsing of vernedering.

‘One of the guys’ of

maffiameisje?

Over de onderschatte rol van de vrouw in de criminaliteit

Na de rellen in Haren, eind september, twitterde Femke Halsema dat de media moeten stoppen met het gebruik
van het politiek correcte begrip ‘jongeren’. “Laten we ’t beestje eens bij de naam noemen: jongens.” Bert Brussen
reageerde instemmend met een opiniestuk op De Jaap waarin hij Halsema gelijk gaf en stelde dat we bij
geweldsmisdrijven nooit denken aan doorgesnoven milfs, agressieve hockeymeisjes of rellende damesdisputen
omdat de verdachten bij geweldsmisdrijven nu eenmaal vrijwel altijd man zijn. Ze lijken een punt te hebben:
wanneer we beelden zien van dit soort incidenten, zien we vrijwel uitsluitend mannen. Ook in Haren lijkt dat
het geval geweest te zijn; afgezien van de jarige Merthe, die vergat het knopje ‘besloten’ aan te vinken op het
Facebookevent van haar zestiende verjaardag, kon vooral het mannelijk geslacht verantwoordelijk gehouden
worden voor de ravage in het Groningse dorp. Is het nu werkelijk zo dat criminaliteit eigenlijk gewoon een
mannending is?
Door Steve Bertens

D

at mannen sterk oververtegenwoordigd
zijn in het strafrechtsysteem, is een
feit. In Nederland is minder dan één
op de tien gedetineerden vrouw. Vrouwen
scoren nog relatief hoog bij misdrijven
als diefstal, fraude en verduistering, maar
geweldsdelicten worden vrijwel uitsluitend
gepleegd door mannen. Bij het zoeken naar
een verklaring hiervoor is in de criminologie
10
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de laatste decennia vaak het begrip gender
gehanteerd. Hierbij wordt gezocht naar
sociale constructies van ‘mannelijkheid’ en
‘vrouwelijkheid’, ofwel de toeschrijvingen en
verwachtingen ten aanzien van de relaties
en omgangsvormen tussen mannen en
vrouwen zoals die zich in de maatschappij
hebben ontwikkeld. Dat staat los van de
biologische verschillen; vroege denkers als
Lombroso en Freud stelden namelijk nog dat
vrouwen niet de juiste ‘uitrusting’ hadden

om criminaliteit te plegen. Tijdenlang werd
daardoor vrouwelijk daderschap vrijwel
genegeerd. Sinds de jaren zeventig is de
discussie over gender en criminaliteit echter
veel gevoerd en verschillende criminologische
stromingen zoeken een verklaring voor de
grote verschillen tussen man en vrouw in
de criminaliteit.
Een populaire verklaring binnen de
criminologie is het sociologische concept

Belangrijk om te vermelden is dat de
mannelijke genderrol niet per se vertolkt
hoeft te worden door een man: gender
staat los van sekse. Vrouwelijke criminaliteit
kan aldus bestaan wanneer een vrouw de
mannelijke genderrol aanneemt: bijvoorbeeld
wanneer een meisje in een jeugdbende zich
wil bewijzen als one of the guys. Wanneer
een persoon, man of vrouw, zich op deze
manier wil bewijzen, neemt deze persoon
de mannelijke genderrol aan.
Doing gender wordt als basis gebruikt voor
verschillende criminologische theorieën waarin
gender een grote rol speelt. De theorie speelt
in op de heersende stereotypes ‘man’ en
‘vrouw’ en kunnen aldus een verklaring geven
voor het grote sekseverschil. Maar de oorzaak
van de ondervertegenwoordiging van het
vrouwelijk geslacht in de criminaliteit kan
ook ergens anders in schuilen. Ik noem drie
mogelijke oorzaken.
De eerste mogelijke oorzaak is het feit dat er
minder vaak aangifte wordt gedaan tegen
meisjes en vrouwen. Dat houdt immers niet
in dat er ook zo weinig aangiftes gedaan
kunnen worden. Wellicht komt het omdat de
vergrijpen van vrouwen minder ingrijpend
zijn – het letsel veroorzaakt door mannen is
doorgaans ernstiger. Of misschien komt het
doordat mannen minder snel toegeven dat
zij slachtoffer zijn van vrouwelijke agressie
en daarom minder snel aangifte doen. In
verschillende zelfrapportageonderzoeken is
het percentage vrouwen dat regelovertredend
gedrag vertoont immers significant hoger
dan in officiële statistieken. Ter illustratie:
in het onderzoek naar huiselijk geweld
dat het Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) in 2010

naar buiten bracht, waren vrouwen met
60 procent oververtegenwoordigd in de
dadersteekproef. Dat terwijl het leeuwendeel
van het aantal aangiftes in deze categorie
wordt gedaan tegen mannen. Een deel van
de problematiek lijkt dus niet zichtbaar.
De tweede mogelijke oorzaak is het feit
dat vrouwen die met politie of justitie in
aanraking komen milder worden gestraft
dan hun mannelijke collega’s voor dezelfde
vergrijpen. Dat blijkt uit veel criminologische
onderzoeken en heeft met twee dingen te
maken. Allereerst met dat rechters vrouwen in
het algemeen minder gevaarlijk inschatten dan
mannen – een gevolg van de clichématige
vrouwelijke genderrol. Een tweede factor die
hierin meespeelt is het feit dat bij vrouwelijke
delinquenten vaker sprake is van een
psychische stoornis (zoals een depressie
of een posttraumatische stressstoornis) dan bij
hun mannelijke collega’s. Daardoor kunnen
zij eerder op empathie rekenen. Dat volgt
ook uit de zogenaamde genderparadox.
Deze paradox houdt in dat vrouwen in
aanleg, onder meer door beter ontwikkelde
empathische vermogens, minder geneigd
zijn tot delinquentie dan mannen. Daardoor
moet er sprake zijn van meer risicofactoren
(zoals misbruik, verwaarlozing, delinquente
vrienden of psychische stoornissen) voordat
zij over zullen gaan tot delinquent gedrag.
Mannen zullen al eerder overgaan tot dit
gedrag. Hierdoor is het begrijpelijk dat
het percentage delinquente vrouwen dat
daadwerkelijk lijdt aan een psychische stoornis
(en dat dus bijvoorbeeld een beroep zal
kunnen doen op een strafuitsluitingsgrond),
hoger is dan bij delinquente mannen.
Een derde aanwijzing voor de hypothese
dat de vrouwelijke rol in de criminaliteit
groter is dan gedacht vinden we in een
onderzoek naar criminaliteit op Curaçao.
Hierin kwam naar voren dat de vrouwen
of vriendinnen van mannen die veel
(drugsgerelateerde) delicten plegen vaak
niet de onwetende huisvrouwen zijn waar
ze voor worden aangezien. Ze verlenen
hand- en spandiensten en ondersteunen
hun partner daarmee of hebben zelfs een
actieve rol in de misdaad; de zogenaamde
maffiameisjes. Deze bevinding komt vaker
voor in onderzoeken naar georganiseerde
criminaliteit. Daarnaast wordt de invloed van
deze vrouwen op de opvoeding van hun
kinderen in recent criminologisch onderzoek
benoemd: veel kinderen uit deze gezinnen
eindigen zelf ook in de criminaliteit. Daarmee
lijkt het erop dat vrouwen de vicieuze cirkel
in stand houden; ze voeden hun zoons op
als ‘foute mannen’ en hun dochters als

liefhebbers ervan. Ondanks alles geldt als
heersende opvatting nog altijd dat vrouwen
mannen vooral ontmoedigen om zich in te
laten met criminaliteit . Niets zou zo goed
helpen bij het stoppen met de misdaad
als het vinden van een vaste (lees: brave)
vriendin. Deze stellingen blijken dus niet
altijd juist; vrouwen kunnen juist een grote
faciliterende rol hebben bij het in stand
houden van delinquent gedrag.
Ja, criminaliteit is een mannending. Maar
toch kan de rol van de vrouw niet worden
gebagatelliseerd, hoewel dat vaak wel
gebeurt. De rol die gender speelt in de
criminologie, lijkt verrassend genoeg vooral
positief uit te vallen voor de vrouw. Juist de
vooroordelen die bij de vrouwelijke genderrol
horen zorgen ervoor dat van vrouwen veel
minder snel verwacht wordt dat zij op het
slechte pad raken. En als ze dat wel doen,
zijn er verschillende factoren die kunnen
voorkomen dat ze daarvoor worden gestraft.
Kortom: als het gaat om delinquent gedrag
heeft de vrouw voordeel van het heersende
stereotype. Een conclusie als die van Femke
Halsema lijkt daarom voorbarig. Vrouwelijke
delinquenten springen niet zo in het oog als
mannen, die zich geregeld presenteren als
gewelddadige apen op een rots tijdens een
potje rellen zoals in Haren. Nee, de rol
van de vrouw is minder zichtbaar, discreter
wellicht – maar mag niet worden onderschat.

Steve Bertens studeerde strafrecht aan de
Universiteit Utrecht, is oud-secretaris Scholing & Vorming van de Jonge Democraten
en is man.

Verder lezen:
Dirk J. Korf, Martina Althoff & Els Enhus,
“Sneeuwwitje en de machoman: Sekse
en gender in de (Nederlandstalige)
criminologie”,
Tijdschrift
voor
criminologie, 2010, p. 335-350.
James W. Messerschmidt, “Doing
Gender: The Impact and Future of a
Salient Sociological Concept”, Gender
& Society, 2009, p. 85-88.
Kathleen Daly & Rebecca L. Bordt,
“Sex Effects and Sentencing: An An
Analysis of the Statistical Literature”,
Justice Quarterly, 1995, p. 141–75.
Marion van San, De aantrekkingskracht
van ‘gevaarlijke’ mannen, Den Haag:
Boom Lemma uitgevers, 2009.

NUMMER 3, WINTER 2013

11

De problematische
maatschappelijke positie van

Een pleidooi voor de

transgenders in Nederland
Een tijdje geleden hoorde ik van een jonge arts een verhaal dat me aan het denken heeft gezet. Eén van de
patiënten die onder narcose gebracht moest worden was een man die vrouwelijke hormonen gebruikte maar
geen geslachtsveranderende operatie had ondergaan. Dit geval zorgde voor verwarring, want moest deze
patiënt nu als man of als vrouw behandeld worden? Als hier al protocollen voor waren, waren die de arts in
ieder geval niet bekend en deze besloot daarom om “gewoon maar iets” te proberen. Voor mij liet dit voorval
een stuk van het onbegrip zien waarmee transgenders in de samenleving geconfronteerd worden, met name
wanneer zij geen sekseverandering hebben ondergaan. Want waar het vaak al als schokkend wordt ervaren als
iemand geheel overgaat tot het andere geslacht, weten burgers noch wetenschap en overheid wat te doen met
iemand die zich in hun optiek ergens in het grijze gebied tussen de veilige categorieën ‘man’ en ‘vrouw’ bevindt.
Door Eva Rogaar

V

olgens het transgendernetwerk wonen
er in Nederland naar schatting tussen
de 30.000 en 100.000 transgenders;
mensen die zich niet (geheel) kunnen
identificeren met het geslacht waarmee
ze geboren zijn, maar met het andere
geslacht, beide geslachten of juist geen
van beide. Soms kiest een transgender
ervoor om, in meer of mindere mate, te
leven als iemand van de andere sekse.
Dit kan zich beperken tot het dragen van
kleding bedoeld voor de andere sekse en het
nemen van hormonen, maar ook uitgebreider
zijn in de vorm een geslachtsveranderende
operatie. De eisen die de Nederlandse wet
tot op heden stelt om officieel van geslacht
te veranderen, dus om identiteitspapieren
en dergelijke te laten aanpassen, zijn
erg zwaar: een hormoonbehandeling,
een geslachtsveranderende operatie en
een definitieve sterilisatie in de vorm van
verwijdering van de baarmoeder of de
testikels zijn hiervoor verplicht.
Het is niet vanzelfsprekend dat iedere
transgender deze wetgeving kan en wil
volgen. Om te beginnen zijn de wachtlijsten
voor dergelijke ingrepen lang en duurt het een
aantal jaar voordat het hele traject van officiële
geslachtsverandering is doorlopen, wat het
een langslepende zaak maakt. Bovendien
zijn een geslachtsveranderende operatie
en sterilisatie erg duur en zeer ingrijpend,
waardoor veel transgenders hier niet toe
kunnen of willen overgaan. Ook de correctie
van secundaire geslachtskenmerken (zoals
baardgroei en borsten) is voor transgenders
lang niet altijd mogelijk of betaalbaar. Dit
heeft, in combinatie met de strenge wetgeving
omtrent officiële geslachtsverandering, als
12
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gevolg dat veel transgenders zich wel voelen
en kleden als iemand van het andere geslacht,
maar dat zij niet officieel zo geregistreerd
kunnen worden.
Mede door deze wetgeving is de
maatschappelijke positie van transgenders
problematisch. Dit wijst ook een rapport van
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
uit dat in november 2012 is verschenen
naar aanleiding van een onderzoek naar het
leven van transgenders in Nederland. Veel
transgenders hebben beperkte toegang tot
de zorg die zij nodig hebben, vanwege de
genoemde lange wachtlijsten en gebrekkige
vergoedingen voor medische ingrepen en
psychische zorg. Bovendien ervaren velen
van hen zowel in de samenleving als op de
werkvloer discriminatie. Ongeveer een derde
van de transgenders houdt zijn genderidentiteit
verborgen in zijn privéomgeving. Op de
werkvloer is dit zelfs ruim de helft. Velen van
wie wel volgens hun genderidentiteit leven
hebben te maken met negatieve reacties.
De noodzaak die transgenders voelen om
hun identiteit te verbergen of het onbegrip
waar zij op stuiten wanneer ze deze wel
tonen, leidt niet zelden tot vereenzaming en
een slechte inkomenspositie, hoewel een
hoog percentage van de transgenders in
Nederland, ongeveer de helft, hoogopgeleid
is. Ook het aantal zelfmoorden en pogingen
hiertoe is hoog onder transgenders.
Mensenrechtenorganisaties en de Europese
Commissie voor Mensenrechten hebben zich
de afgelopen jaren ingezet om de strenge
wetgeving voor officiële geslachtsverandering
te herzien. Met name de sterilisatie-eis werd
beschouwd als een schending van de
mensenrechten. Inmiddels is er in Nederland
een wetsvoorstel in behandeling dat het

makkelijker moet maken voor transgenders
om hun geregistreerde geslacht te wijzigen.
Hiervoor zouden ze geen geslachtsoperatie,
sterilisatie of hormoonbehandeling meer
hoeven te ondergaan maar is het voldoende
als een rechter en een deskundige bevestigen
dat de overtuiging van de transgender ‘blijvend
van aard’ is. Ook worden vanuit de regering
stappen ondernomen om de emancipatie van
transgenders te verbeteren en discriminatie
van deze groep te bestrijden.
Dit wetsvoorstel is een belangrijke stap
voor transgenders omdat het een officiële
geslachtsverandering minder kostbaar
en ingrijpend maakt. Er zullen minder
transgenders tegen het probleem aanlopen
dat zij anders geregistreerd staan dan zij
eruitzien. Toch zijn hiermee de problemen
niet geheel verholpen. Want wie zullen
deze ‘deskundigen’ zijn die vaststellen of
een transgender wel echt van geslacht wil
veranderen; in wiens belang handelen zij
en zullen zij de oprechte gevallen altijd
erkennen? En zal de nieuwe wetgeving er
niet vooral voor zorgen dat transgenders
nu onopvallender van geslacht kunnen
veranderen, zonder dat er meer erkenning
komt voor hun positie? Ook is het wetsvoorstel
weinig bevredigend voor transgenders die
zich met beide of juist met geen enkel geslacht
identificeren. Maar gezien het feit dat het
man-vrouw-denken diep geworteld is in ons
mensbeeld, is het wellicht teveel gevraagd
om hierin op korte termijn verandering te
verwachten. En hoewel de nieuwe wet het
denken in hokjes niet zal veranderen, wordt
het in elk geval makkelijker om van het ene
naar het andere hokje over te gaan.

Eva Rogaar studeert Europese studies

gelukkige
huisvrouw

In de politiek gaan steeds meer stemmen op om vrouwen te stimuleren actiever te worden op de arbeidsmarkt.
Ik wil een pleidooi houden voor de gelukkige huisvrouw.
Door Bram Has

D

huisvrouw is geen mythe. Een deel van de
vrouwen wil alleen maar werken, veel
vrouwen willen echter ook moeder worden.
Van die laatstgenoemde groep wil een deel
dat combineren met een carrière, anderen
prefereren het fulltime moederschap.

Kinderen vergroten het inkomensverschil tussen
man en vrouw, zo blijkt uit onderzoek van
de OESO. Bij partners zonder kinderen is dit
verschil gemiddeld 7 procent. In Nederland

Het benadrukken van het belang van
vrouwelijke emancipatie op de arbeidsmarkt is
een economisch streven. Dat is op zichzelf niet
erg, maar dit is wel belangrijk om te beseffen.
Er ontstaat een steeds eenzijdiger beeld in
de maatschappij, waarin vrouwen hun leven
moeten modelleren naar dat van mannen.
Economisch gezien is het voordeliger als meer
mensen arbeid verrichten, omdat de druk en
de lasten voor werkenden daarmee lager
komen te liggen. De emancipatie van vrouwen
op de arbeidsmarkt zorgt er tevens voor
dat zij als individu financieel onafhankelijker
zijn. Dat heeft als voordeel dat zij meer dan
vroeger eigen keuzes kunnen maken.

oordat alleen vrouwen geboorte kunnen
geven aan een kind, verslechtert
hun positie op de arbeidsmarkt.
Werkende vrouwen moeten nu eenmaal
zwangerschapsverlof opnemen om hun kind
op de wereld te zetten. Na de daad zit het
fysiek noodzakelijke aandeel van de man
ten aanzien van de zwangerschap erop.
Ik heb nog nooit gehoord van enig man
die hier enkele weken verlof voor moest
opnemen. Mannen hebben dus een biologisch
voordeel op de arbeidsmarkt ten opzichte
van vrouwen. Daarbij hechten mannen veel
waarde aan hun carrière. Zij realiseren zich
dat zij daarvoor moeten werken.

“Er ontstaat een steeds eenzijdiger beeld in de
maatschappij, waarin vrouwen hun leven moeten
modelleren naar dat van mannen.”
verdienen mannen met kinderen gemiddeld
17 procent meer dan vrouwen met kinderen.
Daarmee scoren we iets beter dan het OESOgemiddelde van 22 procent. In ons land
wordt de helft van dit verschil veroorzaakt
doordat 75 procent van de Nederlandse
vrouwen met kinderen parttime werkt. In
Frankrijk werkt bijvoorbeeld slechts 26 procent
van de vrouwen parttime.
Het feit dat in Nederland veel moeders
parttime werken wordt overigens niet alleen
bepaald door de biologische aspecten en
ongelijke beloning op de arbeidsmarkt. Uit
onderzoek van sociologe Brinkgreve blijkt
dat Nederlandse moeders zichzelf de beste
opvoeders van hun kind vinden. De gelukkige

Toch heeft de emancipatie ook neveneffecten.
Een niet te negeren groep bezwijkt onder de
eisen van carrière én moederschap. Bovendien
neemt het aantal eenoudergezinnen toe. Waar
vroeger een scheiding een schande was en
voor de vrouw financieel niet haalbaar, heeft
zij nu een betere positie. Vrouwen hoeven
minder te pikken van hun partner en kunnen
meer eisen. Dat leidt overigens ook tot een
verandering van geschikt bevonden mannen
als vader. Zowel het aantal mannen met
een tweede leg als het aantal mannelijke
singles groeit.
Nadelen van eenoudergezinnen zijn dat zij
bovengemiddelde financiële druk kennen
en dat in deze setting één van de twee

rolmodellen in de opvoeding ontbreekt.
Veelal is dit de mannelijke. Mannen blijken,
vooral voor jongens ouder dan twee jaar,
als rolmodel te fungeren. Ook in opvoeding
buiten het gezin zijn er voor het opgroeiende
kind weinig mannelijke rolmodellen. Op het
kinderdagverblijf is minder dan 1 procent
van de pedagogisch medewerkers man, in
het basisonderwijs en in toenemende mate in
het middelbaar onderwijs zijn voornamelijk
vrouwen werkzaam. Deze ontwikkeling
versterkt het feit dat jongens al van jongs
af aan opgroeien in een vrouwenwereld.
Het enthousiasmeren van mannen voor deze
beroepen blijkt lastig.
Naast het stimuleren van meer mannelijke
inbreng in de opvoeding van kinderen meen
ik dat ouders zoveel mogelijk keuzevrijheid
moeten hebben in hoeverre zij hun kind
zelf willen opvoeden. Zeker zolang de
thuisblijvende ouder geen of nauwelijks
aanspraak maakt op gemeenschapsgeld
en zijn of haar financiële verplichtingen
nakomt (al dan niet via de partner), dan
vind ik dat verder moet worden gekeken dan
het economisch streven. Welke maatregelen
er ook worden getroffen, vooral vrouwen
willen nu eenmaal liever zelf voor hun kind
zorgen. Dat is een vitale behoefte. Het kost
de gemeenschap weliswaar geld, maar
levert niet alleen nadelen op. Ook ontkomen
we niet aan het zelfbeeld van moeders als
opvoeder. Dat blijkt zeer lastig te veranderen.
Wij moeten ernaar streven om vrouwen vrij
te laten in hun keuzes zodat zij kunnen
doen waar hun verlangen naar uitgaat:
moeder worden, borstvoeding geven en
kinderen verzorgen. Gelijkwaardigheid van
mannen en vrouwen is belangrijk, ook op de
arbeidsmarkt. Wat dat betreft is het rapport
van de OESO zorgelijk. Maar als vrouwen
een tijdje voor de kinderen willen zorgen,
moet dat mogelijk zijn. Hun vitale behoeften
zijn nu eenmaal vaak anders dan die van
de meeste mannen.

Bram Has is socioloog
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Stelling: Genderanalyse
van beleid is noodzakelijk

Door Sophie Schellens

A

ls liberalen vertrouwen wij op de
eigen kracht van mensen. Mensen
moeten zelf de kansen grijpen die de
maatschappij hen biedt. Voor mij betekent
dit ook dat binnen de structuren van de
maatschappij iedereen evenredig toegang
heeft tot die kansen, met een overheidsbeleid
dat dit waarborgt. Ondanks de emancipatie
van de afgelopen veertig jaar, zijn er toch
traditionele, en hardnekkige, genderrollen
blijven bestaan. Vrouwen en mannen nemen
nog steeds bepaalde taken op zich op
basis van het geslacht dat zij hebben.
Als de overheid geen rekening houdt
met deze maatschappelijke indeling, kan
overheidsbeleid, afhankelijk van iemands
genderrol, een disproportioneel (negatief)
effect hebben. Dit leidt tot een ongelijke
maatschappelijke structuur, waar één geslacht
boven het andere geplaatst wordt, met een
verschil in kansen tot gevolg.
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het beleid
voor kinderopvang. Sinds de invoering van de
Wet Kinderopvang is de arbeidsparticipatie
van vrouwen flink toegenomen. Het SEO
Economisch Onderzoek concludeert dat het
halveren van de kinderopvangkosten leidde
tot een stijging van 5 á 9 procent (afhankelijk
van de leeftijd van de kinderen) in de door
moeders gewerkte uren. Desalniettemin blijven
verzorging en opvoeding grotendeels de
taak van de vrouw. Een verbetering van
de kwaliteit van en betere toegang tot de
kinderopvang heeft als direct gevolg dat
vrouwen deze taak deels kunnen uitbesteden,
met een verhoging van hun arbeidsparticipatie
tot gevolg. Ook de bezuinigingen in de zorg
zijn gekoppeld aan gender. Mensen zullen
meer terugvallen op de zorg uit eigen kring.
De traditionele rolverdeling, en het feit dat
mantelzorgers vaak vrouw zijn, leiden ertoe
dat onevenredig veel vrouwen hiervoor de
economische prijs zullen betalen.
14
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Om ongelijke neveneffecten en structuren
op het gebied van gender te voorkomen,
of in ieder geval te beperken, pleit ik
daarom voor een genderanalyse (ook wel
“gendermainstreaming”) wanneer er nieuwe
regelgeving of beleid door de overheid
wordt geïntroduceerd. Per geslacht worden
de gevolgen van beleid in kaart gebracht.
Een genderanalyse past prima in het rijtje
toetsen die nu al voorafgaand aan nieuw
beleid worden uitgevoerd, zoals de financiële
toetsing door het Ministerie van Financiën.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden
stel ik twee toetsingsniveaus voor. Eerst een
korte standaardanalyse waar elk nieuw beleid
aan wordt getoetst. Indien deze een mogelijk
disproportioneel negatief effect laat zien,
dan moet er een uitgebreide analyse worden
toegepast. Negatieve resultaten hoeven niet
meteen te leiden tot een enkeltje prullenbak, de
minister kan er ook voor kiezen maatregelen
te nemen om de negatieve gendereffecten
te ondervangen of te motiveren waarom de
regelgeving wel door moet gaan. Het is
dan uiteindelijk aan de Tweede Kamer om
consequenties aan de analyse te verbinden.
In 2001 concludeerde het Ministerie van
Sociale Zaken al dat gendermainstreaming
voor een algehele kwaliteitsverbetering
van beleid zal zorgen. Zo zorgt
gendermainstreaming voor een betere en
transparante beoordeling van beleid, waarbij
het in kaart brengen van de effecten van
beleid voor mannen en vrouwen mee kan
worden genomen in de evaluatie. Als sociaalliberaal vind ik ook dat de overheid in haar
beleid niet voor bepaalde groepen een
bevoorrechte positie moet creëren, bewust
of onbewust. Bovendien geloof ik dat de
emancipatie van vrouwen én mannen op
sociaal en economisch vlak een duidelijke
meerwaarde heeft gehad. De toetreding
van vrouwen tot de arbeidsmarkt heeft de
economie een duw in de goede richting
gegeven, door het vergroten van het aantal

arbeidskrachten en het economiseren van hun
specifieke talenten, en werkgevers hebben
nu de keuze uit een diverser aanbod voor
openstaande functies. Sociale en culturele
participatie is met het doorbreken van
bepaalde gendernormen ook vrijer geworden,
met mooie nieuwe initiatieven tot gevolg.
Ik wil niet dat de overheid dit proces met
bijbehorende vooruitgang, ook al is het
onbewust, de nek omdraait.
Mijn opponent stelt dat vanwege de saaiheid
van gender er geen genderanalyse nodig
is. Afgezien van het zeer arbitraire, nietinhoudelijke en subjectieve aspect van
‘saaiheid’, stel ik dat het geen criterium
mag zijn voor het wegen van relevantie en
discussie van een thema. Indien ‘saaiheid’
wel een criterium is, dan kunnen wij, naar
mijn mening, ook afzien van de discussie over
pensioenen en ruimtelijke ordening. Gender is,
net zoals pensioenen en ruimtelijke ordening,
een onderdeel van onze maatschappij. De
angst van homo’s om uit de kast te komen, de
‘maagdelijkheidstest’ voor vrouwen in Egypte,
werknemers die minder respect hebben voor
mannen die parttime werken, prostitutie,
het gebruik van ‘homo’ als scheldwoord,
de relatief lagere salarissen voor vrouwen,
het nafluiten en -roepen van vrouwen op
straat en het belachelijke idee dat bepaalde
vrouwelijke kleding tot verkrachting oproept,
het is allemaal gender. Ik verwijs graag
naar het artikel over conflict en gender in
deze DEMO. Gender is mede bepalend
voor de persoonlijke beleving en overleving
van een conflict. Saai, tja, mannen in een
bevoorrechte positie die niet verder kijken
dan hun eigen neus, die vind ik pas saai.

Sophie Schellens is portefeullehouder
diversiteit

Door Robbert Coenmans

B

este luitjes, Sophie, eens, lang geleden,
merkte ik op Facebook op dat ik het
thema van deze DEMO; ‘gender’,
onmetelijk saai vond. Ik zou interessantere
artikelen kunnen schrijven over behang (en
dat heb ik ook gedaan). Dat was echter een
stomme opmerking, zo werd mij door de
portefeuillehouder diversiteit uitgelegd. Gender
is schijnbaar wel degelijk een fascinerend
thema. Dat wist ik niet. Sophie werd mijn coauteur in deze roemruchte rubriek en hierover
zouden wij een stukje schrijven. Toen kwam
de stelling die als kapstok zou moeten dienen
voor dit artikel: genderanalyse in beleid.
U snapt dat ik geneigd was eieren voor
mijn geld te kiezen, want zo’n spannend,
strak onderwerp, daar zou ik bijna geen
weerwoord op kunnen verzinnen. Dus daar
gaan we beste lezers: Genderanalyse. Ik
raad u aan uw hoed stevig op uw hoofd
te houden en onbreekbare klompen aan
te trekken.
Met betrekking tot genderanalyse zelf wil ik
het volgende opmerken. In de regel is het een
vuig teken als er een algemene beleidstoets
wordt bepleit. Dat betekent namelijk dat
alle normale beleidsvoorstellen op dit vlak
al zijn gedaan , waardoor andere vormen
van beleid de zak zijn; een gendersausje
dient eroverheen te worden gekieperd. In
de regel levert dit natuurlijk veel minder
op dan gericht genderbeleid. Bij gericht
genderbeleid valt bijvoorbeeld te denken
aan het aanpakken van de wachtrijen voor
kinderdagopvang of het verplicht stellen
van een kinderdagopvangvoorziening bij
grotere werkgevers. Dergelijke vormen van
gericht genderbeleid verdienen dan ook de
voorkeur. Maar goed, als je niets origineels
kunt verzinnen omdat alles toch al plaatsvindt,
dan moet je iets. Et voilà, een algemene
genderbeleidstoets. Wat mij betreft is de
noodzaak voor dit alles dan ook gering

en besteed ik liever tijd, geld en creatieve
energie aan het in elkaar timmeren van
doelgericht beleid.
Maar er is meer mis. Het voorstel van
mijn opponent tuigt namelijk een fors
ambtenarenapparaat op om dergelijke
toetsten uit te voeren; iets wat vaak totaal
overbodig zal zijn. Tenminste, ik kan me
niet voorstellen dat bij het vaststellen van

“...ik kan me niet
voorstellen dat bij het
vaststellen van een
bestemmingsplan voor een
woonwijk in Lutjebroek er
erg spectaculaire dingen
uit de genderanalyse zullen
rollen.”

een bestemmingsplan voor een woonwijk
in Lutjebroek er erg spectaculaire dingen uit
de genderanalyse zullen rollen. Ik kan me
ook niet voorstellen dat de economische
baten (als die er al zijn) opwegen tegen
de lasten. Het kost immers een hoop geld
om meer ambtenaren aan het werk te
zetten of dezelfde ambtenaren langer te
laten werken. Ook bij een tweetrapsmodel
zoals geschetst hiernaast. Daarnaast denk
ik dat het vrij ingewikkeld is onbewust het
genderbeleid de nek om te draaien met

één enkele beleidswijziging, het risico dat
Sophie schetst. En als de overheid al zoiets
radicaals mocht voorstellen - hoewel ik me
moeilijk kan voorstellen wat dat dan zou
zijn - dan ga ik ervan uit dat er iemand
wakker blijkt in de Tweede Kamer. Al met
al ben ik dus niet bepaald weggeblazen
door het verhaal van mijn opponent.
Daarnaast wil ik toch graag nog even
stellen dat gender nog altijd een spuugsaai
thema is. Natuurlijk is het belangrijk, ook
wat mij betreft. Al heb ik daar vanuit mijn
bevoorrechte positie als man - met mijn
harem - weinig zicht op. Hoewel ik in het
verleden wel enkele vrouwelijke vrienden
had (die bijzonder smakelijke taarten
konden bakken). Dus wie weet is mijn blik
nog niet zo stratosferisch vervreemd van dit
onderwerp als mijn geslachtsdelen zouden
doen vermoeden. Iedereen verdient het
immers om gelijke kansen te krijgen en dat
ga ik zeker niet betwisten. Het is alleen zo
verschrikkelijk uitgekauwd en ik hoef er niet
per se over te lezen in de DEMO. Mede
ook omdat er weinig originele of flitsende
ideeën spelen bij dit onderwerp. Noem
mij ouderwets, maar ik zie in de DEMO
toch ook graag nog wel eens een thema
waarbij nog enige delen van mijn hersenen
daadwerkelijk aanslaan en ik niet half slapend
alle argumenten op zou kunnen lepelen. Wat
mij betreft is genderanalyse symptomatisch
voor dit gegeven. Dus nogmaals, ik zeg
niet dat gender vanwege zijn saaiheid ook
onbelangrijk is. Ik zeg alleen dat ik er niet
over hoef over te schrijven. Maar dat heb ik
nu toch gedaan, dus Sophie heeft volgens
mij gewonnen.

Robbert Coenmans studeerde rechtsgeleerdheid en is Secretaris Promotie bij
JD Brabant
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Over de vrijheid om

een jurk aan te doen
Hoe wordt gender bepaald? In hoeverre doen we dat zelf? En in hoeverre mogen we dat zelf? Over Judith
Butler, een kind uit Worcestershire, de paus en de vrijheid om wel of niet een jurk aan te doen.

Op 11 mei 2012 bracht Enrique Peña Nieto een bezoek aan een privé-universiteit in Mexico. Dit was het
begin van de verkiezingscampagne. Peña Nieto is op dat moment de presidentskandidaat voor de PRI, de
politieke partij die 71 jaar lang de macht had in Mexico tot aan het jaar 2000. Wat vooraf een eenvoudig
bezoek leek, mondde uit in een studentenbeweging van grote omvang.

Door Anne Breure

E

en Britse vriend vertelt me tijdens een
discussie over gender vol bewondering
over een kind uit Worcestershire dat
een poos geleden op de BBC was. Het
kind is tien jaar oud en het is geboren als
een jongen. In de zomer besluit hij echter
dat hij na de vakantie als meisje terug gaat
naar school. Hij begint zich te kleden als
een meisje en ouders en school proberen
hem zo veel mogelijk te steunen bij zijn
beslissing. Mijn Britse vriend, homo en in de
twintig, vertelt hoe ‘amazing’ de jongen is,
en hoe gearticuleerd en gedurfd hij spreekt
over wat hij doet.
Als we over gender spreken is één van de
meest gehoorde namen die van Judith Butler.
Op basis van het onderscheid tussen sekse
en gender, stelt Butler dat we niet geboren
worden met het één of het andere geslacht,
maar dat ons gedrag onze genderidentiteit
bepaalt. Ze spreekt over het performen en
de performativity van ons gender.
Met het performen van gender bedoelt Butler
dat we een rol hebben in het dagelijks leven en
dat we op een bepaalde manier ‘toneelspelen’
volgens deze rol. Die rol bepaalt welk gender
we zijn en welk gender we presenteren naar de
rest van de wereld. Het begrip performativity
voegt daaraan toe dat het performen van
ons gender ook een effect heeft naar buiten
toe. De manier waarop we dingen doen,
lopen, praten etc., versterkt het beeld van
welk gender we zijn en daarmee bepaalt
het hoe we door de ander waargenomen
en gecategoriseerd worden.
Butler zegt dat we vaak doen alsof het zijn
van vrouw of man puur een soort innerlijke
realiteit is, maar dat het in werkelijkheid
iets is wat continu en keer op keer wordt
geproduceerd en gereproduceerd door
het gedrag dat we vertonen. De tienjarige
jongen die op BBC was, veranderde zijn
rol en met name zijn gedrag en daarmee
het gender dat hij heeft, of beter gezegd:
zij heeft, en hoe zij door de buitenwereld
gezien wil worden.
16
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Met haar theorie over gender bevraagt Butler
hoe gendernormen ontstaan en hoe deze
in stand worden gehouden. Ze bekritiseert
met name hoe instituties, instellingen en
samenlevingen ons in onze genderrol
proberen te houden. In haar overtuiging
wordt gender voor een deel cultureel gevormd,
maar is het ook een domein van vrijheid.
Ze benadrukt hoe belangrijk het is om ons
te verzetten tegen gendernormen en het
geweld met welke deze kunnen worden
opgelegd, met name als het gaat om degene

“Gender gaat dan ook niet
alleen simpelweg over het
man of vrouw zijn, maar
staat bovendien symbool
voor een vrijheid om te
kiezen wie je bent, hoe je
wilt zijn en hoe je gezien
wilt worden.”

waarbij de genderpresentatie en het geslacht
niet overeenkomen. Zoals bijvoorbeeld de
voormalige jongen op BBC. Dat de ouders
en school ondersteunend zijn en dat zij door
haar klasgenoten geaccepteerd wordt zoals
zij is, is vrij uitzonderlijk.
De paus ging in zijn recente kersttoespraak,
die in Nederland veel ophef veroorzaakte,
uitgebreid in op het idee dat ons gender niet
bepaald zou zijn door onze sekse. Hij vat
de door hem verwerpelijk geachte theorie
samen als: “Men denkt tegenwoordig: het
is niet God die de mens heeft geschapen
als man of vrouw – tot nu toe deed de
maatschappij dit, maar vanaf nu beslissen
we dat zelf.” om vervolgens zijn oordeel

te vellen: “Als de vrijheid om scheppend
te zijn betekent dat we onszelf creëren,
dan betekent dit noodzakelijkerwijs dat de
Schepper zelf wordt genegeerd.” Dit zou
volgens de paus lijden tot het verliezen van
onze menselijke waardigheid.
De paus verwierp met zijn uitspraken vooral
het idee dat we zelf zouden kunnen beschikken
over wie we zijn. Dat we zelf onze rol
en gedrag en daarmee gender bepalen is
hiermee eveneens verwerpelijk. Daarmee
is de paus niet alleen antihomo, zoals de
boodschap door velen is vereenvoudigd,
maar bovenal tegen het idee dat de mens
zelf kan beslissen wie hij is. Dat de jongen
zelf kan bepalen of hij een meisje of een
jongen is en een jurk aan doet of niet. Gender
gaat dan ook niet alleen simpelweg over het
man of vrouw zijn, maar staat bovendien
symbool voor een vrijheid om te kiezen wie
je bent, hoe je wilt zijn en hoe je gezien
wilt worden. Een vrijheid die te allen tijde
verdedigd zou moeten worden.
Dit is waar Butler over spreekt als ze zegt
dat gender een domein van vrijheid is.
Dat mijn Britse vriend zo enthousiast en
vol bewondering spreekt over de tienjarige
jongen, die besluit vanaf nu een meisje te
zijn, is ook precies hierom. Hij bewondert de
moed die de voormalige jongen heeft om te
zijn wie hij/zij wil en zich niet conformeert
aan eventuele heersende normen. Gender
gaat niet alleen over man of vrouw zijn –
het gaat ook over de vrijheid om als meisje
een meisje te zijn, als meisje een jongen
te zijn, als jongen een jongen te zijn, als
jongen een meisje te zijn. Zelf te kunnen
beslissen wie je bent, wat je aan doet en
hoe je je gedraagt. Zelf te kunnen beslissen
of je – overigens net als de paus – een jurk
aan doet.

Anne Breure doet een master Art and Politics
aan de Goldsmiths University of London

of Mexico terug bij af

Door Marloes Noppen

P

eña Nieto, destijds gouverneur, werd
gedwongen verantwoording af te leggen
voor het overheidsgeweld dat gebruikt
werd gedurende zijn ambtsperiode. De
onvrede onder de studenten over zijn handelen
was groot waardoor de presidentskandidaat
spoedig het universiteitsterrein verliet. In de
Mexicaanse media werd het beeld geschetst
dat het geen ‘echte studenten’ waren, maar
acteurs die daar geplaatst waren door de
andere politieke partijen. Deze onjuiste
weergave van het incident bracht 131
studenten ertoe zelf media-aandacht te
zoeken via YouTube. Op YouTube lieten
deze 131 studenten hun studentenkaart
zien en vertelden zij hun kant van het
verhaal. Spoedig mobiliseerde het filmpje
sympathisanten die de zin gebruikten: “Ik ben
132”, refererend aan de 131 studenten. Bij
gebrek aan berichtgeving in de traditionele
media zochten de studenten hun toevlucht tot
de sociale media, waar zij zich vrij konden
uiten. Zo vormen Facebook, YouTube en
voornamelijk Twitter de ruggengraat van
de beweging #YoSoy132.
Structuur van #YoSoy132
#YoSoy132, stopte niet daar, maar zette
zich voort en breidde zich uit. Op 23
mei 2012 bracht de beweging haar
Manifesto uit. De beweging presenteerde
zich op gedecentraliseerde wijze met een
horizontale structuur. Ze poogde hiermee
even democratisch en egalitair te zijn als
sociale media. #YoSoy132 maakt veel
gebruik van digitaal verkeer en hoopt zo
gesegregeerde groeperingen bij elkaar te
brengen met hetzelfde doel: zich tegen Peña
Nieto keren en strijden voor vrije pers. Dit met
de hoop een groepering bijeen te brengen
bestaande uit mensen die over het algemeen
vanwege tradities ofwel sociaaleconomische
achtergrond niet met elkaar verbonden zijn.
De groepering moet de civil society versterken.
In dit opzicht is het gebruik van sociale media
zowel het medium als de boodschap. De
horizontale structuur van de organisatie uit

zich voornamelijk in het opzicht dat iedereen
kan en mag spreken als #YoSoy132. Door
critici wordt voornamelijk deze zijde van de
organisatie gezien als fragiel en beperkend.
Waar een echte leiding ontbreekt, is sturing
immers gecompliceerd. Bovendien zou het
kapingen in de hand werken.
Strijd voor democratisering: succes en falen
Het verzet vindt niet enkel plaats op
het internet. #YoSoy132 was sterk
vertegenwoordigd op massademonstraties
in de grote steden. De allereerste vond
plaats onder de slogan Las Golondrinas,
dat refereert aan een bekend Mariachiafscheidslied. Op 23 mei 2012 is de tweede

controversiële onderwerpen werden niet
gemeden.
Op 1 juli 2012 vonden presidentiele
verkiezingen plaats in Mexico. De meest
voorname kandidaten waren Peña Nieto
van de PRI, Andrés Manuel López Obrador
van de PRD en Josefina Vázquez Mota van
de PAN – de afgelopen termijn leverde
de PAN de president. Woensdag 4 juli
werden de officiële uitslagen door het IFE (het
instituut voor federale verkiezingen) bekend
gemaakt: Peña Nieto heeft gewonnen. Bij
de vorige presidentiele verkiezingen in
2006 was het een nek-aan-nek race en de
runner-up verloor met een enkel procentpunt.

“Door de wijdverspreide verkiezingsfraude weigerden
velen de uitslag te accepteren...”
grote demonstratie georganiseerd tegen
Televisa. In Mexico is er een duopolie voor
televisiezenders. De twee televisiegiganten
weigerden in eerste instantie het tweede
verkiezingsdebat landelijk live uit te zenden.
Dankzij deze demonstratie werd besloten
het verkiezingsdebat alsnog uit te zenden.
In het nastreven van vrije pers organiseerde
#YoSoy132 bovendien zelf een derde
debat. Er was veel beklag over de reeds
gehouden verkiezingsdebatten, omdat
de ‘echte’ vragen niet gesteld werden.
Mexico, een land met een gigantische
informele sector, heeft oplossingen nodig
voor vraagstukken waar in de eerste twee
debatten niet over gerept werd. Wat gaat de
volgende president doen met de drugsoorlog?
Met de onveiligheid? De duopolie op het
gebied van telecommunicatie, internet en
televisie? Drie kandidaten accepteerden de
uitnodiging en zijn gekomen, Peña Nieto
was afwezig. Het debat is live uitgezonden
via YouTube en een aantal andere websites.
De onderwerpen liepen sterk uiteen en ook

Door de wijdverspreide verkiezingsfraude
weigerden velen de uitslag te accepteren
met eindeloze rellen en demonstraties als
gevolg. Nu, zes jaar later, komen opnieuw
verschillende vormen van verkiezingsfraude
aan het licht. Helaas heeft #YoSoy132 niet
haar dromen weten te realiseren en werd
Peña Nieto afgelopen najaar beëdigd als
de nieuwe president van Mexico. De partij,
die afgezien van de afgelopen twaalf jaar
altijd aan de macht is geweest, is terug.
Met een dergelijke uitslag zou men tot de
conclusie kunnen komen dat de beweging
niet succesvol is gebleken. Tegelijkertijd heeft
zij in een korte tijd een sterke civil society
op de been gebracht. #YoSoy132 blijft
zich inzetten voor de democratie van het
land en een eerlijke pers.

Marloes Noppen liep ten tijde van de
Mexicaanse presidentsverkiezingen stage in
Mexico bij een denktank voor internationale
betrekkingen
NUMMER 3, WINTER 2013
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Positief of negatief, het blijft

discriminatie.

Elke keer als wij de term ‘positieve discriminatie’ horen, volgt de nodige discussie. Dit komt doordat de ladingen
van beide woorden lijnrecht tegenover elkaar staan. Discriminatie is naar zijn aard negatief, dus hoe kan
discriminatie dan als iets positiefs worden beschouwd?
Door Bas Wallage, Stas Verberkt en
Jeroen Slobbe

V

olgens de Van Dale betekent
discriminatie het volgende: “het maken
van ongeoorloofd onderscheid”. Als
discriminatie naar zijn aard ongeoorloofd is,
betekent dit logischerwijs dat discriminatie
nooit is toegestaan.
‘Positieve discriminatie’
De Wet gelijke behandeling verbiedt het maken
van direct en indirect onderscheid op grond
van godsdienst, levensovertuiging, politieke
gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele
voorkeur en burgerlijke staat. Hierop zijn
een aantal uitzonderingen gemaakt. Zo mag
een werkgever bij gelijke geschiktheid een
voorkeur uitspreken voor een bepaalde groep
sollicitanten, zoals vrouwen, allochtonen of
chronisch zieken en gehandicapten. Dit wordt
ook wel positieve discriminatie genoemd.
Positieve discriminatie is het planmatig
bevoordelen van een bepaalde groep
mensen bij benoemingen, met het doel
om de sociaal-economische achterstand
van die groep te verminderen. Volgens
headhuntersbureau Woman Capital is nog
geen 10 procent van de bestuurders van
Nederlandse ondernemingen vrouw. Binnen
een breed deel van de samenleving wordt
dit als onwenselijk beschouwd. De oplossing
van dit probleem is echter niet het verplicht
stellen van een percentage vrouwen in de
top zoals voorgesteld door vakcentrale FNV.
Hiervoor zijn ten minste drie argumenten.
Ten eerste kan een diversiteitsanalyse zorgen
voor het schenden van privacyrechten. Ten
tweede is een geëgaliseerde samenleving –
of Orwelliaanse samenleving – onwenselijk.
Ten derde is het geen verbetering voor het
bedrijfsleven wanneer er van bovenaf eisen
worden opgelegd aangaande het openstellen
van functies.
Privacy geschonden door diversiteitanalyse
Als het de overheid of het bedrijfsleven verplicht
18
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wordt om een diversiteitsanalyse te maken om
daarop haar positieve discriminatie te stoelen,
volgt hieruit dat het noodzakelijk wordt om
gegevens over etniciteit, geslacht, seksuele
voorkeur en religie te gaan verzamelen.
Zonder deze informatie is het niet mogelijk
om een dergelijke analyse te maken. Het
verzamelen van deze gegevens kan echter
op gespannen voet komen te staan met het
recht op privacy en is daarom onwenselijk.
Orwelliaanse discriminatie
De overheid noemt discriminatie die zij
prefereert ‘positief’. Maar waarom zou de
manier waarop u en ik discrimineren fout zijn
en de manier waarop de overheid wenst
te discrimineren goed? Tegenstanders van
positieve discriminatie wordt verweten dat
ze gelijkheid van verschillende groepen
niet wensen te propageren, terwijl positieve
discriminatie zorgt voor ongelijkheid. George
Orwell beschrijft in The Animal Farm (1945)
wat er gebeurt waar gelijkheid wordt gepreekt
die er in de praktijk nooit is. “All animals are
equal, but some animals are more equal
than others.”
Geen enkele vorm van discriminatie kan
positieve gevolgen hebben – noch voor de
groep die men wil bevoordelen, noch voor
de groep die men wil benadelen. De ene
zijde wordt achtergesteld door dominantie van
zijn demografische groep en de ander zal,
gedurende zijn/haar carrière bekendstaan
als de quotumvrouw of de excuustruus.
Stop arbeidsdiscriminatie omwille van een
bloeiend bedrijfsleven
Een bedrijf zal wanneer mogelijk altijd
voor kiezen om medewerkers te selecteren
op basis van gewenste kwaliteiten. Deze
kwalificaties staan los van geslacht, etniciteit,
levensovertuiging en dergelijke. Een bedrijf
dient te selecteren op basis van meritocratische
kwaliteiten. Daarbij moet een bedrijf zelf kunnen
bepalen wat de kwaliteiten zijn die wenselijk
zijn voor de functie. De wetgever dient zich
niet met deze keuze te bemoeien. Dit houdt

tevens in dat bedrijven niet moeten worden
gestimuleerd om naar geslacht te kijken bij
het selecteren van werknemers. Als dit wel
gebeurt, zal dit een negatieve uitwerking
hebben op de bloei van het bedrijfsleven.
Immers, bedrijven die niet zelf mogen bepalen
waarom ze medewerkers aannemen, zullen
er minder goed in slagen hun bedrijf zo te
laten functioneren als zij willen.
Toegankelijk onderwijs maakt discriminatie
op de arbeidsmarkt overbodig
Natuurlijk moet de maatschappij het
aanpakken als we het gevoel hebben dat
er minderheidsgroepen zijn die benadeeld
zijn in hun kansen. Positieve discriminatie is
hier echter niet het juiste middel voor. Het
juiste middel voor het helpen van bepaalde
achtergestelde minderheidsgroepen bij het
maken van een inhaalslag is onderwijs. Het
toegankelijker maken van ons onderwijs door
bijvoorbeeld studiefinanciering en gratis
schoolboeken heeft ervoor gezorgd dat het
onderwijsstelsel voor iedereen met de juiste
capaciteiten toegankelijk is. Dit zal op termijn
de onrechtvaardige verdeling van kansen
de wereld uit te helpen. Hiermee verdwijnt
elke noodzaak om op de arbeidsmarkt nog
te discrimineren. Bovendien stimuleert dit
mensen om op eigen kracht de inhaalslag
te maken, waardoor vrouwen de krachtige
geëmancipeerde vrouw worden in plaats
van de excuustruus.
Positief of negatief, het blijft discriminatie.
Zowel positieve als negatieve discriminatie zijn
niet wenselijk. Een maatschappelijk probleem
dient niet opgelost te worden door een
grondrecht te laten varen. Gelijke behandeling
is fundamenteel voor de maatschappij en
dient gekoesterd te worden.
Bas Wallage is student rechtsgeleerdheid
aan de Universiteit van Leiden.
Stas Verberkt Msc is consultant information
security.
Jeroen Slobbe is student Information Security
Technology aan de TU Eindhoven.

Gender en conflict

verder dan man/dader en vrouw/slachtoffer
Iedereen in Nederland die maar iets met gender en ontwikkelingssamenwerking te maken heeft, kwam op 11
november 2012 bij elkaar om te luisteren naar de voortgang van het Nationaal Actieplan 1325 (NAP 1325).
Voor velen van jullie is 1325 een random nummer, maar voor vrouwen in conflictgebieden zou dit een life
changer moeten zijn. 1325 doelt op de Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad, aangenomen in 2000,
waarin voor het eerst in de geschiedenis de rol van vrouwen tijdens en na een conflict wordt erkend.
Door Sophie Schellens

K

ort gezegd, vrouwen ondervinden
vanwege hun gender andere effecten
van conflict dan mannen. Naast het
fenomeen van gender based violence, staat
de resolutie stil bij de veiligheidsbehoeftes
van vrouwen, hun rol in vredesmissies en
-onderhandelingen en in de wederopbouw.
Clichématig wordt gesteld dat zonder de
participatie van vrouwen, toch de helft van
de bevolking, duurzame vrede niet mogelijk
is. De resolutie gaat echter voorbij aan de
diepere genderstructuren binnen conflict en
hoe deze het conflict voeden en vormgeven.
Wat is dat nou, gender? Gender is niet
een synoniem voor geslacht. Geslacht is
iets biologisch, terwijl het begrip gender uit
de sociale wetenschappen komt. Hoewel er
veel definities in omloop zijn, gebruik ik de
definitie van Dorine Plantinga: “Gender is
een categoriserend principe in het sociale
leven, gerelateerd aan principes zoals klasse,
etniciteit, etc. Het is aanwezig en ‘actief’ in alle
dimensies van het sociale leven. Gender is een
analyse-instrument voor rolverdeling, toegang,
gedrag, machtsrelaties en identiteit.” Of,
versimpeld: Gender is een sociale constructie
van toebedeelde eigenschappen aan een
geslacht met bijbehorende machtsrelaties.
Wat zien wij als mannelijk en vrouwelijk en
welke macht is hieraan gekoppeld? In de
maatschappij, en zeker in conflictsituaties,
is er een dominantie van één gender over
het andere. In het geval van conflict uit zich
dit onder andere in gender based violence.
Gender based violence is een van de
meest primitieve voorbeelden van de rol
van gender in conflict. Dit gaat om geweld
waarbij één gender zijn/haar dominantie
laat zien door middel van geweld. Het
superieure van een gender is gekoppeld
aan de onderdanigheid van het andere
gender, zoals bij verkrachtingen. In mei
2011 bleek uit onderzoek dat in de
Democratische Republiek Congo 48 vrouwen

per uur worden verkracht. Verkrachtingen
zijn een wapen om de maatschappij via
genderrelaties te ontwrichten. Vrouwen
worden gezien als de ‘moeders’ van de
maatschappij. Door hun eer te ontnemen
wordt dit beeld, en de man-vrouw-relatie,
kapot gemaakt, met een diepgaande sociale
maatschappelijke ontwrichting tot gevolg.
Het is een vernietigende oorlogstactiek om
de vijand te demotiveren. Maar, misschien
nog belangrijker, verkrachting is een middel
dat het man-zijn voedt. Als man, zeker in
conflict, moet je ook laten zien dat je een
man bent. De onderdrukking van een vrouw
is hiervan veelal onderdeel. Daarnaast uit
zich dit in geweld tegen mannen die niet
mannelijk zijn. Denk aan geweld tegen
homo’s. Mannen kunnen dus net zo goed als
vrouwen slachtoffer zijn van gendernormen.
Genderrollen bepalen in grote mate hoe
je een conflict beleeft. Mannen worden
automatisch gezien als de strijders, degenen
die de wapens oppakken. Zij hebben een
andere veiligheidsbehoefte dan vrouwen
die, in veel gevallen, thuis blijven en zorg
dragen voor het gezin. Zij moeten het land
bewerken, voor voedsel zorgen en zichzelf
verdedigen. Deze rolverdeling in conflict is
niet onveranderlijk, vrouwen kunnen actief
een andere genderrol kiezen in het conflict.
Zij kunnen bijvoorbeeld de wapens opnemen,
zoals gebeurde in de bloedige conflicten
in Liberia en Sierra Leone met vrouwelijke
milities en moordcommando’s. Of hun gender
juist uitbuiten en speciale ‘vriendinnen’ van
soldaten worden om een bepaalde veiligheid
af te dwingen. Al deze elementen zorgen
voor grote genderrolveranderingen tijdens
het conflict. Het is echter zeldzaam dat de
gendernorm verandert na het conflict, met
veel frustraties voor vrouwen en mannen
tot gevolg.
Met
gendernormen en –rollen zou
rekening gehouden moet worden bij
vredesonderhandelingen,
ontwapening
en wederopbouw. Mannelijke guerrilla’s

zullen anders met ontwapening omgaan
dan vrouwelijke guerrilla’s. Vrouwen en
mannen die slachtoffer zijn geworden van
verkrachting zullen zich onveilig blijven voelen
als ex-guerrilla’s naast hen komen wonen. Een
voorbeeld hiervan is Kenia, waar mannen
die zich tijdens het verkiezingsgeweld in
2007 schuldig hebben gemaakt aan etnische
verkrachtingen weer naast hun slachtoffers
kwamen te wonen. Een vrouw die iemands
speciale ‘vriendin’ is geweest, zal zich
misschien minder snel in de traditionele
vrouwenrol kunnen plaatsen. Voor duurzame
vrede moeten al deze verschillende aspecten
worden meegenomen door vrouwen een
plek te geven bij vredesonderhandelingen.
Hoewel de noodzaak hiervan op papier
wordt erkend, blijven vrouwengroepen
ondervertegenwoordigd. Neem de conferentie
over Somalië afgelopen februari in Londen,
waar geen enkele vrouwenvredesgroep was
uitgenodigd.
Resolutie 1325 is belangrijk, maar legt te veel
de nadruk op vrouwen en is daarmee meer
symptoombestrijding van de verschillende
genderdimensies in een conflict. De resolutie
gaat niet in op de genderrelaties en -concepten
die het conflict voeden en vormgeven.
Daarnaast zet de resolutie mannen te veel
neer als dader en gaat deze voorbij aan de
dominerende mannelijkheidsnormen of de
gevolgen voor bijvoorbeeld homo’s. Gender
in conflict gaat verder dan verkrachtingen van
vrouwen, het bepaalt mede de rol, veiligheid
en acties van mannen en vrouwen. Daarom
hoop ik dat mensen verder kijken dan de
tekst van 1325 of het nationaal actieplan
en verder gaan dan het eeuwige gepraat.
Actie is nodig om een verschil te maken. Al
wordt het nog een hele opgave om de stem
van vrouwen daadwerkelijk mee te laten
doen zonder de man in een verdomhoekje
te stoppen.

Sophie Schellens is landelijk portefeuillehouder diversiteit
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Vlak voor de verkiezingen organiseerde Women Inc. een talkshow over vrouwen in media en politiek. Heeft
de manier waarop vrouwelijke politici zichzelf presenteren in de media gevolgen voor hun politieke carrière?
Moet je ja zeggen tegen Pauw & Witteman als ze aangeven dat ze graag een vrouw aan tafel hebben? Moet
je je uiterlijk inzetten om spreektijd te krijgen? En geldt dit op dezelfde wijze voor uiteenlopende vrouwen als
Liesbeth van Tongeren en Marleen Barth? In het panel zaten tien experts, waaronder één man. Tien panelleden
is veel, zeker wanneer de meningen uiteenlopen. Al snel werd er dan ook door elkaar gesproken. Het duurde
vervolgens niet lang tot iemand – ik weet niet meer wie – zei dat het podium een kakelend kippenhok was.
Door Linda Duits

E

en kakelend kippenhok’ is een seksistische
opmerking. Een panel met door elkaar
pratende mannen zou nooit op die
manier aangeduid worden. Bovendien is
de kwalificatie negatief. De opmerking laat
dus zien dat mannen en vrouwen nog altijd
anders verbeeld én beoordeeld worden. Een
analyse hiervan is essentieel om te weten
hoe vrouwelijke politici moeten omgaan met
de media. De hedendaagse relatie tussen
media en politiek kan worden samengevat
met het begrip celebrity politics. Een klimaat
dat bijzonder ongunstig uitpakt voor vrouwen.
Politici als celebrities
De tegenstellingen tussen journalistiek en
entertainment zijn de afgelopen decennia
afgenomen. We vinden het inmiddels
volkomen normaal dat onze premier bij
De Wereld Draait Door aan tafel zit met
realitysterren. Als gevolg hiervan zijn politici
veranderd. Ten eerste zijn er beroemdheden
die hun roem aanwenden om de politiek te
veroveren, denk aan Arnold Schwarzenegger.
Daarnaast – en belangrijker hier – hebben
politici allerlei tactieken van celebrities
overgenomen om hun imago te verbeteren
en hun boodschap beter over te brengen.
Voorbeelden zijn het creëren van fotomomenten
en het gebruik van marketingstrategieën uit
de amusementsindustrie.
Hoogleraar Media & Communicatie
Liesbet van Zoonen heeft veel geschreven
over celebrity politics. Ze stelt dat succes
afhankelijk is van de mate waarin politici
slagen dezelfde ‘persona’ neer te zetten
op het politieke podium en in de media.
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Politici moeten net zo op hun gemak zijn
in de Kamer als bij Nieuwsuur én Dit Was
Het Nieuws, en overal moet het lijken alsof
ze ‘zichzelf zijn’. Volgens Van Zoonen is
sterrenpolitiek op twee manieren ongunstig
voor vrouwen.
Privé en politiek moeten niet mengen
Traditioneel gezien was politiek een
mannendomein en moest het ver blijven
van het familieleven waarop vrouwen het
monopolie hadden. Hoewel dit nog steeds
de norm is, zijn personen en persoonlijkheden
met de popularisering van politiek belangrijker
geworden. De politicus en zijn individuele
eigenschappen zijn meer op de voorgrond
gekomen – zie het verkiezingsspotje van
de PvdA waarin Job Cohen bijna zijn CV
voorleest.
Het ideaaltype van de politicus – en dus
ook de sterrenpoliticus – is nog steeds man.
Het mengen van privé en politiek pakt voor
vrouwen steevast verkeerd uit. Denk eens
aan hoe de serie Borgen toont hoe het
privéleven van statsminister Birgitte Nyborg
lijdt onder haar carrière. Onder celebrity
politics worden mannen geroemd als zij
soms ook thuis zijn (Wouter Bos), terwijl
vrouwen bekritiseerd worden omdat hun
families zouden lijden onder hun ambities
(Neelie Kroes).
Vrouwelijke sterren zijn een slechte spiegel
Naast personalisering vereist celebrity politics
dat politici de dingen kopiëren die sterren
doen om beroemd te worden – denk aan
grapjes in talkshows. Waar mannelijke acteurs
geroemd worden om hun charme, vervullen
vrouwen in de entertainmentindustrie historisch

gezien de rol van object dat bestaat om
bekeken te worden. Dit staat haaks op de
serieusheid die van politiek verwacht wordt.
Charme inzetten is voor vrouwen lastig
vanwege de seksuele connotatie van
verleiding. Het Hollywoodbeeld van de
zorgzame vrouw past ook al niet bij politiek,
omdat de vrouw zichzelf daarmee terugzet
in de privésfeer. Dit betekent dat vrouwelijke
politici in vrouwelijke sterren geen geschikt
model vinden om zich aan te spiegelen.
To do
Als je als vrouw succesvol wilt zijn in dit
klimaat van sterrenpolitiek moet je dus vooral
niet meegaan in de personalisering. Margaret
Thatcher en Angela Merkel waren uiterst
terughoudend over hun privéleven. Een
column in de Story nemen (zoals Anouchka
van Miltenburg ooit had) is ook geen goed
idee. Daarnaast zul je vrouwelijkheid moeten
verzoenen met de hardheid die van politici
verwacht wordt. Dat komt je ongetwijfeld
op veel spot te staan, maar met charme ga
je het niet winnen.

Linda Duits is sociaalwetenschapper
en publicist. Ze is eigenaar van Diep
Onderzoek, een bureau voor kennis over
populaire cultuur. Een deel van dit artikel is
ontleend aan een blogpost die zij schreef
voor DeJaap.

Omdat de DEMO openstaat voor allerlei geluiden, bieden wij de advocaat van de duivel iedere editie de
ruimte om aan te geven waarom de Jonge Democraten het volledig verkeerd zien. In deze DEMO pleit de
advocaat tegen de motie van het recht voor homoseksuelen om bloed te geven. Deze motie van de JD werd
op Congres 93 van D66 unaniem aangenomen, wat resulteerde in een motie van D66 die door de Tweede
Kamer eveneens is aangenomen.
Waarom vindt u het niet discriminerend
om homoseksuelen uit te sluiten van
bloeddonaties?
De Jonge Democraten hebben absoluut
gelijk door uitsluiting van homoseksuelen
af te keuren en daartegen ten strijde te
trekken. Maar wat is uitsluiting? Ik denk bij
uitsluiting aan een ernstige beperking van
fundamentele vrijheden of van activiteiten
die een individu wil ondernemen om zichzelf
te ontplooien. Bij het doneren van bloed
is hier geen sprake van. Iemand die geen
bloed mag geven, kan voor de rest alles
doen wat hij anders ook had willen doen.
Het enige waar hij van wordt uitgesloten is
een daad van liefdadigheid. Volgens mij zijn
er genoeg andere barmhartige initiatieven
te verzinnen om toch een altruïstische daad
te verrichten.
Kun je iemand wel verplichten zijn seksuele
geaardheid bekend te maken?
Als je bij de bloedbank komt voor een
bloeddonatie krijg je een vragenlijst met
tientallen vragen die je met ‘ja’ of ‘nee’
kunt beantwoorden. Door de vragenlijst
in te vullen, ga je een overeenkomst aan
met de bloedbank waarin je belooft de
vragen naar waarheid in te vullen. Als je
één vraag met ‘ja’ beantwoordt, mag je
(op dat moment) geen bloed geven. Zo
krijg je bijvoorbeeld de vraag of je de
afgelopen twee weken naar de tandarts
bent geweest. Een recent tandartsbezoek
geeft een verhoogd risico op bloed dat
niet goed is. Ook is het niet toegestaan
om bloed te doneren als je de afgelopen
vier weken buiten Europa bent geweest.
Andere voorbeelden zijn het laten zetten
van een tatoeage of piercing. Allemaal
puur op praktische gronden vastgestelde
risicogroepen. Mensen die met homoseks

in aanraking zijn geweest vallen ook binnen
een risicogroep.
Maar dingen als een pas gezette tatoeage
of een recent tandartsbezoek zijn van
tijdelijk aard. Ze maken geen fundamenteel
onderscheid tussen mensen…
Het enige wat gevraagd wordt, is of er
seksueel contact geweest is met een man in
het geval je zelf een man bent. Als je een
vrouw bent, wordt er gevraagd of je seksueel
contact hebt gehad met een man die ook
seks heeft met mannen. De geaardheid is
dus helemaal geen issue.
Een verhoogde kans betekent nog niet
dat je bloed sowieso ongeschikt is. Veel
homoseksuelen hebben wel gezond bloed.
Waarom zou een gezond mens niet mogen
bijdragen aan de gezondheid van een
medemens?
De bloedbank maakt een puur praktische
overweging door verhoogde risicogroepen bij
voorbaat uit te sluiten van bloeddonaties. Het
is arbeidsintensief en kostbaar om bloed af
te nemen en te testen. Door de risicogroepen
bij voorbaat uit te sluiten, kunnen de kosten
zo laag mogelijk gehouden worden. Er is
geen beginnen aan om alle risicogroepen te
testen. Bovendien loopt de bloedbank in dat
geval het risico om als ‘testcentrum’ gebruikt
te worden door mensen die bang zijn voor
een besmetting. Daar is de bloedbank niet
voor bedoeld. Mensen die bang zijn voor
een besmetting, moeten zich bij de GGD
of bij hun huisarts laten testen. Helaas ligt
de ‘beperking’ die homoseksuelen wordt
opgelegd door ze als een risicogroep te
definiëren gevoeliger dan de beperking van
andere risicogroepen. Gelukkig behoort
iemand meestal tijdelijk tot een risicogroep,
zoals de mensen die de afgelopen zes

maanden een tatoeage hebben laten zetten.
Er zijn echter ook risicogroepen die nooit
bloed mogen geven. Dit zijn bijvoorbeeld
mensen die tussen 1980 en 1996 langer
dan zes maanden in het Verenigd Koninkrijk
hebben gewoond. Zij hebben een verhoogd
risico vanwege de BSE-epidemie die daar
heeft plaatsgevonden. Toch heb ik nog nooit
vernomen dat iemand uit deze risicogroep
zich gediscrimineerd voelde.
Als een homoseksuele man zich lang genoeg
van seks met iemand van hetzelfde geslacht
onthoudt, is het dan wel toegestaan om
bloed te doneren?
In Groot-Brittannië is het sinds 2011
toegestaan bloed te doneren voor een man
die twaalf maanden of langer geen seksueel
contact heeft gehad met een andere man.
Gedurende 2012 is de Raad van Europa
bezig geweest met het voorbereiden van een
advies aan de Nederlandse regering waarin
een soortgelijk beleid wordt geadviseerd. De
bloedbank neemt dit advies in overweging
bij het formuleren van nieuw beleid omtrent
bloedvoorziening. Indien dit ook Nederlands
beleid wordt, is het toegestaan voor mannen
die met mannen seks hebben om na twaalf
maanden onthouding van seks bloed te geven.
Ik kan me voorstellen dat dit een groot offer
is. Seks is een primaire levensbehoefte –
niet alleen om nageslacht te produceren.
Daarom zou een jaar lang seksuele onthouding
alsnog kunnen worden ervaren als een
buitenproportionele maatregel. Maar zolang
mannen die wel seks met mannen willen ook
op een andere manier een altruïstische daad
kunnen verrichten en zolang homoseksuelen
niet echt beperkt worden in het leven dat
zij graag willen leiden, denk ik dat er van
discriminatie geen sprake is.
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Global culture wars
de strijd voor seksuele rechten

Elk jaar wordt in Amsterdam op uitbundige wijze de Gay Pride gevierd. Feestvieren staat tijdens deze dag
voorop; de meeste mensen zullen niet heel bewust stilstaan bij de strijd die Lesbians-, Gays, Bisexuals,- en
Transgenders (LGBTs) in Nederland gevoerd hebben in de afgelopen decennia. De discussie lijkt in toenemende
mate te gaan over de vraag of zo’n Gay Pride de emancipatie van homo’s eigenlijk wel bevordert of dat het
een averechts effect heeft. Waar het nut van de Gay Pride bij sommigen wellicht ter discussie staat, staat het
recht en de vrijheid om de Pride te vieren buiten kijf.
Door Kristiaan Kiwitz

T

he air of freedom in Amsterdam is
amazing”, aldus de Russische activiste
Polina Savchenko, die tijdens de
afgelopen editie als eregast op een boot van
de gemeente Amsterdam meevoer. Savchenko
is bestuurslid van de homorechtenorganisatie
Coming Out uit Sint-Petersburg, een stad waar
sinds het voorjaar van 2012 een wettelijk
verbod op de ‘promotie van homoseksualiteit
onder jongeren’ geldt. Deze wet zou
kinderen beschermen tegen het beeld dat
homoseksualiteit normaal is en maakt in
potentie elke discussie over homoseksualiteit
strafbaar. Er zijn activisten die boetes hebben
ontvangen voor het in het openbaar rondlopen
met teksten als ‘homoseksualiteit is normaal’
of ‘ik ben trots homo te zijn.’ Daarnaast zijn
popsterren Madonna en Lady Gaga onlangs
aangeklaagd omdat zij tijdens optredens in
Sint-Petersburg de wet bekritiseerden en het
opnamen voor de rechten van homoseksuelen.
Vergelijkbare wetten zijn in de afgelopen
jaren al in diverse andere Russische regio’s
aangenomen terwijl er een voorstel klaarligt
om dit verbod ook op federaal niveau in te
voeren. Het stadsbestuur van Moskou heeft
daarnaast de Gay Pride voor de komende
eeuw verboden.
De ontwikkelingen in Rusland staan niet op
zichzelf. Terwijl enerzijds steeds meer landen
homoseksualiteit hebben gedecriminaliseerd
en zijn begonnen met het invoeren van
gelijke rechten is het hebben van seks
met iemand van hetzelfde geslacht in 76
landen strafbaar en staat er in vijf landen de
doodstraf op. Naast Rusland zijn er momenteel
wetsvoorstellen in onder meer Oekraïne,
Oeganda, Nigeria en Zimbabwe die de
rechten van homoseksuelen verder inperken.
Vooral Oeganda is internationaal in een
kwaad daglicht komen te staan doordat
een Oegandees wetsvoorstel in sommige
gevallen de doodstraf op homoseksuele
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handelingen wil invoeren, waardoor het als de
‘Kill the gays’-wet bekend is komen te staan.
Daarnaast zou de reeds bestaande maximum
gevangenisstraf van 14 jaar verhoogd worden
naar levenslang en zou ook de ‘promotie’
van homoseksualiteit verboden worden.
Vooralsnog is de behandeling van deze
wet, mede door grote internationale druk,
diverse malen uitgesteld.
De vraag dient zich aan hoe het te verklaren
is dat terwijl homoseksualiteit in steeds
meer landen gedecriminaliseerd is en
homoseksuelen in steeds meer landen gelijke
rechten krijgen, in andere landen er juist
sprake is van een (dreigende) terugval in de
rechten van homoseksuelen. Om de invoering
of verzwaring van homodiscriminerende
wetgeving te legitimeren worden religieuze,
morele en culturele argumenten gebruikt.
“Homosexuality is clearly unbiblical, unnatural
and definitely un-African,” aldus Olusegun
Obansanjo, president van Nigeria tussen 1999
en 2007. Voorstanders van de wetgeving
beschuldigen westerse landen van ‘cultureel
imperialisme’ of ‘neokolonialisme’ omdat zij
het ‘westerse concept’ van homoseksualiteit
als mensenrecht willen opleggen. Volgens
hen is homoseksualiteit ‘onAfrikaans’ en in
strijd met de wetten van de natuur en God
en daarmee geen mensenrecht. “Gay rights
are not a human right, but a human vice,”
aldus Martin Ssempa, een Oegandese pastor
en één van de felste publieke voorstanders
van de wet in Oeganda. Daarnaast wijzen
voorstanders van de wet erop dat kinderen
en het traditionele gezin beschermd moeten
worden tegen de ‘import van homoseksualiteit.’
Zo stelt David Bahati, de indiener van de wet in
het Oegandese parlement, bewijzen te hebben
dat kinderen op grote schaal ‘gerekruteerd’
worden om homoseksueel te worden. Ook
het hoge percentage homoseksuelen, of
‘men who have sex with men’ (MSM), dat
besmet is met HIV wordt aangehaald als
reden om homoseksualiteit te bestrijden.

Hiermee zou verdere verspreiding van de
ziekte voorkomen worden.
Tegenover deze argumenten zijn er ook
andere politieke krachten waar te nemen.
Paradoxaal genoeg is reeds bestaande
antihomowetgeving vaak juist een erfenis
van westerse koloniale machten, zoals in
het geval van Oeganda de traditionele
antihomowetten zijn ingesteld door Britse
kolonisten. Daarnaast is er een sterke en
actieve lobby van conservatieve, vaak
Amerikaanse religieuze organisaties die
lokale politici stimuleren tot het invoeren
van antihomowetgeving. Vast staat dat
wetsindiener Bahati op zijn minst nauwe
contacten onderhield met Amerkaanse
evangelicals. Tegenstanders van de wet
stellen dan ook dat niet homoseksualiteit,
maar homofobie een westers importproduct is.
Analisten geven aan dat politiek opportunisme
een rol kan spelen voor populistische politici
om op de homofobie onder de bevolking in
te spelen om daarmee andere prangende
problemen naar de achtergrond te dringen.
De voorbeelden van Oeganda en Rusland
maken duidelijk dat er verschillende
opvattingen bestaan in hoeverre de rechten
van homoseksuelen ook mensenrechten zijn.
De Verenigde Staten onder president Obama
en het Verenigd Koninkrijk onder premier
Cameron hebben homorechten expliciet
als prioriteit binnen hun buitenlandbeleid
benoemd. “Gay rights are human rights, and
human rights are gay rights,” verklaarde de
Amerikaanse Secretary of State Hillary Clinton
in december 2011. De Amerikanen en de
Britten hebben onder meer aangekondigd
ontwikkelingshulp afhankelijk te maken
van of een land de mensenrechten van
haar seksuele minderheden respecteert.
Hoewel de intentie van deze landen lof
heeft ontvangen is er ook bezorgdheid onder
mensenrechtenorganisaties en homoactivisten
dat deze zogenaamde ‘aid conditionality’

het effect heeft dat seksuele minderheden
nog meer tot zondebok worden gemaakt
binnen een samenleving als landen minder
hulp ontvangen.

beroep op de rechten van het kind. Rusland
gaat ondanks deze uitspraak door met de
parlementaire behandeling van de wet die
‘promotie’ van homoseksualiteit verbiedt.

Landen die homorechten steunen en
mensenrechtenorganisaties zoals Amnesty
International en Human Rights Watch verwijzen
naar internationale mensenrechtenverdragen
voor de stelling dat homorechten
mensenrechten zijn. Problematisch is dat

Het verschil in opvattingen komt ook sterk tot
uitdrukking binnen de Mensenrechtenraad
van de Verenigde Naties waar voorstanders
van homorechten een sterk blok van vooral
Afrikaanse en islamitische landen tegenover
zich vinden. Het duurde tot 2011 voordat

“Analisten geven aan dat politiek opportunisme een rol
kan spelen voor populistische politici om op de homofobie

deze beginselen als leidraad gediend, maar
Yogyakarta heeft geen bindende werking
op internationaal niveau.
De wereldwijde strijd voor gelijke rechten
voor Lesbians-, Gays-, Bisexuals- en
Transgenders zal er één zijn van de lange
adem. Een strijd die vraagt om blijvende
internationale solidariteit en ondersteuning
van homorechtenactivisten door instituties,
natiestaten en mensenrechtenorganisaties.
Maar ook een strijd die, indien we
hem effectief willen voeren, vraagt om
voorzichtigheid en enige terughoudend
gezien de culturele, religieuze en morele
gevoeligheden die rondom seksuele
geaardheid en genderidentiteit spelen.

onder de bevolking in te spelen om daarmee andere
prangende problemen naar de achtergrond te dringen.”
seksuele geaardheid of genderidentiteit in
de meeste mensenrechtendocumenten, zoals
de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens (UVRM), de Europese Verklaring
voor de Rechten van de Mens (EVRM) en het
Internationale Verdrag inzake Burgerrechten
en Politieke Rechten (IVBPR), niet expliciet
genoemd worden en grotendeels door
middel van jurisprudentie van internationale
of Europese tribunalen tot stand is gekomen.
Rusland lijkt zich vooralsnog echter weinig
aan te trekken van recente uitspraken van het
Europese Hof voor de Rechten van de Mens
en het VN Mensenrechtencomité. Recentelijk
oordeelde het Mensenrechtencomité dat
de vrijheid van meningsuiting van seksuele
minderheden niet te rechtvaardigen is met een

de Raad eindelijk een krappe meerderheid
vond om een resolutie aangenomen te krijgen
tegen de schending van de mensenrechten
van homoseksuelen. Eind 2012 werd echter
de door Rusland geïnitieerde ‘traditionele
waarden’-resolutie aangenomen om de ‘morele
dimensie’ van mensenrechten te herstellen,
een resolutie die volgens critici gebruikt kan
worden om de mensenrechten van zowel
vrouwen als homoseksuelen te schenden. In
een poging om tot expliciete rechten te komen
heeft een groep van mensenrechtenexperts in
2007 het huidige internationale humanitaire
recht specifiek toegepast op de gronden
van seksuele geaardheid en genderidentiteit
die hebben geresulteerd in de Yogyakartabeginselen. Voor diverse landen hebben

Kristiaan Kiwitz is media-analist van beroep
en werkt daarnaast als vrijwilliger LGBTIrechten bij het Nederlandse hoofdkantoor
van mensenrechtenorganisatie Amnesty
International.

LGBT of LGBTI, aangevuld met
intersexuals, is een veelgebruikte afkorting
om de verschillende typen seksuele
minderheden te vatten. De relevante
issues voor de groepen die onder deze
paraplu vallen kunnen zeer verschillen.
Deze rechten worden ook vaak afgekort
als SOGI (Sexual Orientation & Gender
Identity). In dit artikel worden over het
algemeen de termen homoseksuelen of
homorechten gebruikt, waarbij beoogd
wordt het geheel te omvatten.
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homohuwelijk

Het
als bron van onenigheid bij de Democraten

De Amerikaanse politiek wordt gedomineerd door twee partijen, de Democraten en de Republikeinen. De
laatste jaren zijn de standpunten van de twee partijen steeds radicaler geworden. Het gevolg hiervan is dat
er op elk thema ook binnen de partijen grote verdeeldheid is ontstaan waardoor volksvertegenwoordigers uit
diverse staten in een onmogelijke spagaat komen.
Door Jan Willem de Bruin en
Jorine Boink
en onderzoek van Washington Post,
Kaiser Family Foundation en Harvard
University toont aan dat de opvattingen
van Republikeinse en Democratische
partijaanhangers steeds verder uit elkaar zijn
komen te liggen. Met de opkomst van de Tea
Party en een groeiende groep evangelische
christenen wordt de Republikeinse Partij steeds
conservatiever. De Republikeinen zijn groot
voorstander van een kleine overheid met lage
belastingen en het verder terugdringen van
de staatsschuld. Democraten benadrukken
hun progressieve karakter door de nadruk te
leggen op een sterke federale overheid die
sociale gelijkheid bevordert en minderheden
beschermt. In lijn hiermee heeft Obama zich
in mei 2012 uitgesproken voor het legaliseren
van het homohuwelijk. Romney en andere
Republikeinse partijprominenten keerden zich
duidelijk tegen dit standpunt.

E

Binnen het Republikeinse kamp is slechts een
zeer beperkte groep voor legalisatie van
het homohuwelijk. Onder Democratische
kiezers zorgt deze kwestie echter juist voor
sterke interne verdeeldheid. De Democraten
kunnen worden ingedeeld in vier groepen.
De grootste groep God and Govenment
(34 procent) bestaat voor het merendeel uit
niet-blanke kiezers die zeer religieus zijn.
De meest traditionele liberale groep, de
Urban Liberals (29 procent), bestaat voor
bijna driekwart uit blanke, hoog opgeleide
welgestelde kiezers. De aanhangers van de
derde groep, Agnostic Left (24 procent), zijn
jong, sociaal-liberaal en seculier. Democraten
van de groep Do-it-yourself (DIY) (13 procent)
vertegenwoordigen over het algemeen blanke
kiezers met een laag opleidingsniveau en
inkomen. Binnen God and Government en
DIY is de steun voor het homohuwelijk zeer
beperkt, respectievelijk 26 en 13 procent.
Ook het ‘equal work, equal pay’-wetsvoorstel
is vrij controversieel binnen de Democratische
Partij. Dit betreft wetgeving die aan het
begin van de eerste termijn van Obama
24
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is aangenomen om het verschil in inkomen
tussen mannen en vrouwen gelijk te trekken.
Vrouwen in de Verenigde Staten verdienen
echter nog steeds slechts 77 procent van
het loon van mannen voor hetzelfde werk.
Recent presenteerde Obama een voorstel
voor verstrekkende maatregelen. Mede
door Democratische tegenstemmen kwam
dit voorstel uiteindelijk twee stemmen te kort
in de Senaat. Terwijl Obama ‘equal work,
equal pay’ als één van zijn speerpunten
heeft geformuleerd, is hij er dus nog niet
in geslaagd om grote stappen te zetten op
dit dossier.
Op het niveau van de staten veroorzaakt
de verdeeldheid in de partij in sommige
gevallen complexe situaties. Bijvoorbeeld
in Pennsylvania. Dit is een staat die slechts
gematigd Democratisch is. In de staat woont
een relatief grote groep arbeiders die veel
waarde hecht aan religie. De aanhang
binnen het Democratische kamp bestaat dus
voornamelijk uit God and Government en
DIY. De Democratische kandidaat voor de
Senaat, Bob Casey, bevindt zich hierdoor
in een moeilijke situatie waarin hij moet
balanceren tussen de conflicterende principes
van de lokale kiezers en de landelijke
partijstandpunten. In de verkiezingscampagne
heeft Casey zich uitgesproken tegen het
homohuwelijk maar onder het mom van
antidiscriminatiemaatregelen is hij wel
voorstander van het geregistreerd partnerschap
voor homo’s. Nu de verkiezingen voorbij
zijn en Casey namens Pennsylvania in de
Senaat zit, is het de vraag of hij zijn belofte
aan zijn achterban kan waarmaken.
Door deze verdeeldheid verliest een groeiend
aantal Amerikanen vertrouwen in de federale
overheid. Bij het aantreden van Obama in
2008 was er hoop dat hij hierin verandering
zou kunnen brengen. De eerste termijn bewijst
het tegendeel. Het nieuwe zorgstelsel,
stimuleringsmaatregelen voor de zwakke
Amerikaanse economie en de eerste stappen
richting gelijke salariëring voor mannen en

vrouwen waren de belangrijkste mijlpalen in
de eerste periode van de president. Ondanks
dat Obama zijn beloftes uit zijn eerste termijn
nauwelijks heeft kunnen waarmaken, werd
hij in oktober herkozen.
Duidelijk uitgewerkte plannen voor de
komende vier jaar zijn er nog niet. Wel is
het zeker dat Obamacare overeind blijft.
Volgens experts zal Obama zich vooral gaan
richten op de consolidatie van de plannen
die hij in zijn eerste termijn heeft uitgerold.
Uit zijn laatste boek, De herovering van de
Amerikaanse droom, en uit toespraken is
dit eveneens te herleiden. In De herovering
van de Amerikaanse droom zet Obama
ideeën uiteen over het creëren van groene
banen, het terugbrengen van staatsschuld
naar 4 biljoen en het verdubbelen van de
export. Deze vergezichten lijken vooralsnog
weinig realistisch en onuitvoerbaar op de
korte termijn. Het valt te bezien of Obama de
weg ‘forward’ kan vinden met een minderheid
in de Senaat en de verdeeldheid binnen
zijn eigen partij. In zijn overwinningsspeech
benadrukte hij opnieuw dat hij bruggen wil
slaan tussen verschillende groepen Amerikanen
en dat “the best has yet to come”. Zal het
Obama lukken om dit in zijn tweede termijn
te verwezenlijken?

Jan Willem de Bruin en Jorine Boink zijn
lid van het US Elections team

Slotbijeenkomst ‘Four More Years’ –
datum: 5 februari 2013 19:30 uur
- P96 Prinsengracht 98 Amsterdam –
Link: http://www.facebook.com/eve
nts/515887881776405/?ref=notif&
notif_t=plan_user_invited&__req=52

“Vrouwen moeten ophouden met te beweren dat het hun ideaal is om onafhankelijk te zijn van mannen en van
kinderen. Dat is ze door feministen aangepraat en het is een grote leugen,” zo stelt politiek filosoof Harvey
Mansfield. Vrouwelijkheid is vernietigd door de feministen en moet door vrouwen opnieuw ontdekt worden. En
dat betekent dat ook mannelijkheid in ere hersteld dient te worden.
Door Moana van IJsseldijk

F

eministen vielen over dit standpunt
van Mansfield. Het was zelfs moeilijk
om een uitgever te vinden voor zijn
boek. Logisch, want het liefst zou Mansfield
terug willen naar de traditionele rolverdeling
tussen man en vrouw. De vrouw mag weer
het huishouden doen, terwijl de man naar
het werk gaat om het geld te verdienen.
Zo kort door de bocht is de theorie van
Manfield echter niet. Hij keert zich namelijk
niet tegen vrouwen die wel carrière weten te
maken. In de praktijk is namelijk gebleken dat
vrouwen wel degelijk geschikt kunnen zijn voor
publieke functies. Deze vrouwen hebben alleen
opvallend veel mannelijke eigenschappen,
vindt Mansfield. De vrouwelijke vrouw
blijft nu eenmaal liever thuis en dat moet
gewaardeerd worden. Vrouwen moeten niet
door de samenleving gedwongen worden
te gaan werken. De verwachting dat een
vrouw thuis blijft, is namelijk noodzakelijk
voor een vrije samenleving. Zodra deze
verwachting verdwijnt, zullen vrouwen
zich gedwongen voelen te gaan werken
en verdwijnt de vrijheid die ze momenteel
wel hebben. Op dezelfde manier dat we
vrouwelijkheid moeten verwachten van
vrouwen, moeten we ook mannelijkheid
verwachten van mannen.
Mannelijkheid wordt gezien als een
samenstelling van deels aangeboren en deels
door de cultuur gevormde eigenschappen. De
eigenschappen die hierbij horen zijn volgens
Mansfield zelfvertrouwen, het vermogen
leiding te geven, rationaliteit en assertiviteit.
Ook het vermogen om principieel te zijn,
zelfs als dit risico’s met zich meebrengt, is
typerend voor de man. Bescherming bieden
is masculien en staat tegenover het feminiene
verzorgen. De mannelijkheid is een deugd,
maar kan ook slecht uitpakken. Dat is de

reden dat deze erkend moet worden. Als
we de mannelijkheid niet waarderen en
deze niet in juiste banen leiden, zal deze
zich op verkeerde manieren gaan uiten. De
mannelijkheid kan omslaan in vernielzucht
of bandeloosheid. In het ergste geval kan
deze zelfs omslaan in terrorisme, waarbij
hij de aanslagen van 11 september als
voorbeeld noemt. Om te voorkomen dat
mannelijkheid doorslaat naar deze uiteinden
moeten we haar waarderen.
De grootste angst voor Mansfield is de
genderneutrale samenleving, een samenleving
waarin man en vrouw gelijk zijn. De
genderverschillen tussen man en vrouw zullen
dan verdwenen zijn en de mannelijkheid wordt
daardoor niet erkend. Volgens Mansfield is
de genderneutrale samenleving alleen op de
werkvloer een ideale situatie, maar voor de
rest van de maatschappij zal het juist een
ramp zijn. Zodra mannen in het privéleven
taken in het huishouden op zich moeten
nemen gaat het fout, de mannelijkheid zal
zich dan uiteindelijk op de verkeerde manier
gaan uiten. Man en vrouw horen niet gelijk
te zijn in het privéleven, maar elkaar aan
te vullen. De genderneutrale maatschappij
ontkent dit en respecteert de verschillen
tussen man en vrouw niet, waardoor noch
aan mannelijkheid noch aan vrouwelijkheid
ruimte wordt geboden.
De genderneutrale maatschappij grijpt
volgens Mansfield in in het privéleven, terwijl
liberalen juist zoveel waarden hechten aan
het onderscheid tussen publiek en privé.
Doordat man en vrouw in een dergelijke
samenleving beiden horen te werken, zal
dit ook het privéleven van beiden drastisch
veranderen. Er is namelijk geen vrouw meer
thuis om de opvoeding van de kinderen te
regelen, dus de rollen in het huishouden
zullen veranderen. Mansfield wil naar een

samenleving waarin de talenten van man én
vrouw optimaal benut worden en daarvoor
moeten man en vrouw juist niet gelijk zijn.
Vrouwen hoeven namelijk geen carrière te
maken en mannen hoeven zich niet bezig
te houden met het huishouden.
Mansfield neemt hiermee een controversieel
standpunt in, maar hij toont wel aan dat het
hedendaagse feminisme streeft naar gelijkheid
tussen man en vrouw terwijl man en vrouw
juist niet gelijk zijn, maar gelijkwaardig.
Zowel de lichamelijke verschillen als de
verschillende karaktereigenschappen moeten
we waarderen. Ze zullen namelijk nooit geheel
verdwijnen en juist door waardering komt
iedereen het beste tot zijn recht. Vrouwen
blijven dan misschien vaker thuis om op te
kinderen te passen en mannen maken vaker
carrière. Feministen die streven naar gelijkheid
hebben de neiging de waarde van deze
verschillen te vergeten. Op deze manier
wordt de vrouwelijkheid vernietigd door
feministen en ontstaat er een genderneutrale
samenleving. Maar juist door de waarde
van de verschillen te vergeten verdwijnt het
respect voor man en vrouw.

Moana van IJsseldijk is lid van het JDfilosofieplatform

Harvey Mansfield is politiek filosoof
en werkt aan de Harvard University
in Amerika. Hij werd bekend met
zijn vertalingen van Machiavelli en
Tocqueville. In zijn boek ‘Manlineness’
dat voor dit artikel gebruikt is, houdt
Mansfield een pleidooi voor de
waardering van mannelijkheid.
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Door Tom van Dijk

Door Stefan de Koning

e Bot, van de Duitse Nobelprijswinnaar Günter Grass, is een dikke pil van meer
dan 600 pagina’s, waar nauwelijks doorheen te komen is. Eindeloze verhalingen
over historische gebeurtenissen worden in een lange inleiding genoemd en daarna
meerdere malen herhaald, met talloze zijsprongen, flashbacks en vooruitblikken door
elkaar. Bovendien wordt het boek opgehangen aan twee verhaallijnen, met een derde
serie van opeenvolgende verhaallijnen ernaast. Dit alles heeft bij tijd en wijle dezelfde
breinverlammende werking als een nummer van de Dire Straits, dat na een lange intro
ongeïnspireerd voortkabbelt zonder einde

aten we aannemen dat een doel van politiek is om te streven naar een rechtvaardige
wereld, of iets concreter, naar rechtvaardige wetten. Wanneer we geen rekening
houden met verschillen tussen mannen, vrouwen, en anderen, kan het gebeuren dat
een van die groepen benadeeld wordt. Maar bestaan die verschillen wel?

D

De vergelijking tussen De Bot en de Dire Straits gaat echter mank, aangezien De Bot zeker
niet ongeïnspireerd is geschreven. Ondanks zijn moeilijke leesbaarheid is het een roman
die op treffende wijze verschillende invalshoeken voor het emancipatievraagstuk biedt.
Het boek begint met een volledig door drieborstige vrouwen overheerste samenleving in
de prehistorie, aan de Oostzeekust waar nu de stad Gdansk ligt. De mannen worden er
onwetend gehouden door de vrouwen. De vrouwen beheersen het bed, de keuken en
leggen de mannen om beurten aan de tiet. Dit maakt de mannen initiatiefloos; ze zijn
volledig in de macht van de vrouwen, die hun voor straf al het voorgaande ontzeggen
wanneer ze teveel initiatief tonen of op onderzoek uitgaan.

De Bot

Günter Grass

Delusions of
Gender

Cordelia Fine

In Delusions of Gender behandelt Cordelia Fine wetenschappelijk onderzoek over gender.
Zij stelt dat de stand van zaken niet best is en geeft veel voorbeelden waarin vooroordelen
over gender de resultaten beïnvloeden. Zo maakt het uit of je aan het begin van een
wiskundetest je geslacht invult, omdat mensen taken uitvoeren met een bepaalde rol in
gedachten. Het maakt aanzienlijk uit of iemand zich dan identificeert als ‘vrouw’ of als
‘universitair student aan een prestigieuze school’.
Het mechanisme hiervoor is anders dan de naïeve opvatting dat mensen zich gedragen
in lijn met vooroordelen. Mensen voeren taken defensief uit wanneer ze vooral geen
fouten proberen te maken en optimistisch wanneer ze risico nemen en vrijer nadenken.
De defensieve houding kost, zonder dat mensen dat zelf weten, meer mentale energie.
Wie dus in de rol van vrouw iets doet dat als onvrouwelijk gezien wordt, heeft onbewust
een meer defensieve houding en presteert daardoor slechter.

De Bot
Auteur: Günter Grass
Uitgeverij: Meulenhoff
ISBN: 9789029066662
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Men stelt maar al te vaak dat, naast een ongeëvenaard talent tot zwangerschap, vrouwen
begaafd zijn in het herkennen van emoties, het besturen en begrijpen van mannen, het
niet goed besturen en derhalve foutief inparkeren van vervoersmiddelen wegens een
gebrek aan ruimtelijk inzicht vanwege verschillen in de hersenen, en het halen van lagere
cijfers voor wiskunde. Dit alles, aldus de populaire opvatting, is nu eenmaal zo en daar
moeten mannen zich maar bij neerleggen.
Feit is dát er bepaalde verschillen zijn, zoals in de hersenen. Maar dat hoeft niets te
betekenen. Er zijn talloze manieren om computers te bouwen, maar dat maakt niet uit
voor het gebruik van bijvoorbeeld Facebook. De verschillen hoeven geen gevolgen te
hebben op een hoger niveau.

De vrouwelijke overheersing, die maakt dat het Oostzeevolkje achterlijk blijft ten opzichte
van alle andere culturen, wordt doorbroken door de vangst van een magische tarbot
door een mannelijke visser. De tarbot spreekt en spoort de visser aan om de zaak van
de mannen te dienen. Zonder mannen geen historie en geen vooruitgang. Met de
eerste adviezen wordt een proces in gang gezet dat heeft geleid tot de huidige, door
mannen overheerste, samenleving. Op het moment dat de bot vindt dat de mens te veel
is doorgeslagen naar een patriarchale samenleving laat hij zich vangen door een drietal
feministen, dat hem terechtstelt voor een feministisch tribunaal. Hier begint het boek pas
echt, met de bot die kritiek uit op zowel mannen als vrouwen. Zonder al te veel uit te
weiden over alle 600+ pagina’s van het boek is het belangrijkste thema de intrinsieke
ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, die domweg verschillend zijn. Het feministische
standpunt, dat zegt dat mannen en vrouwen 100 procent gelijk zijn en ook zo behandeld
dienen te worden wordt door Grass resoluut verworpen. Beide geslachten kennen hun
sterktes en zwaktes en die verschillen moeten juist gekoesterd worden in plaats van
geforceerd opzij geschoven te worden.
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Delusions of Gender
Auteur: Cordelia Fine
Uitgeverij: WW Norton & Co
ISBN: 9780393340242

Er zijn meer soortgelijke voorbeelden, zoals dat vrouwen die gescheiden in plaats van
gemengd onderwijs volgen een positiever beeld hebben over leidinggevende vrouwen.
Ook maakt het uit dat er in sommige vakgebieden weinig rolmodellen zijn. Kinderen
pikken die concepten onbewust al op jonge leeftijd op. In hoeverre zijn zulke verschillen
dan een biologisch feit of veroorzaakt door processen in de samenleving?
Wat zijn de politieke consequenties? Misschien is de wereld op de lange termijn
rechtvaardiger wanneer de niet-biologische verschillen niet meer bestaan, maar op dit
moment bestaan ze wel en moeten we rekening houden met de weerbarstige werkelijkheid.
Als relatief ongrijpbare mentale processen verschillen veroorzaken, is het een goed idee
om voorzichtig te zijn met wetenschappelijke conclusies en verstandig om te gaan met
politieke beslissingen.
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Feitenvrije versus
meningenvrije politiek
Politici die evidente onwaarheden verkondigen, en zeker degenen die dat met enige regelmaat doen, worden
tegenwoordig met het label ‘fact-free politics’ beplakt. Maar wat is er eigenlijk tegen feitenvrije politiek? In
een politieke discussie staan vooral meningen centraal en met ‘feiten’ kunnen politici alle kanten op. Er is geen
feitenpolitie die bepaalt wat waar is en wat niet. Dat roept de vraag op welke rol feiten en cijfers moeten spelen
in het politiek en maatschappelijk debat. Toch pleit bijna niemand voor ‘fact-free politics’. Doorslaan naar een
‘fact based’ technocratie is echter ook geen goed idee, meent Tom Louwerse. In Idee (magazine van de Mr
Hans van Mierlo Stichting) verscheen eerder zijn artikel.
Door Tom Louwerse

P

Politiek gaat – volgens de Amerikaanse
socioloog Harold Laswell – over de
vraag ‘who gets what when and how’,
of, volgens een andere definitie van de
Canadese politicoloog David Easton, ‘the
authorative allocation of values’. In een
politieke discussie staan meningen vrijwel
altijd centraal. Is het eerlijk als iedereen
evenveel belasting betaalt of moeten rijke
mensen relatief meer bijdragen? Moet de
overheid veel functies vervullen of juist weinig?
Dit soort normatieve vragen heeft wel een
empirische context: wij stellen ze omdat we
te maken hebben met bepaalde feitelijke
omstandigheden. Als we konden leven van
de lucht, zouden we niet hoeven strijden
om voedsel. Als een hogere CO2-uitstoot
geen gevolgen had voor ons leefmilieu,
zouden we die ook niet aan banden hoeven
te leggen.
Feiten bieden een basis voor politiek debat,
maar maken daar soms ook deel van uit.
Denk aan de PVV die twijfelt aan de bijdrage
van de mens aan de opwarming van de
aarde. Nog veel vaker worden feiten door
verschillende partijen op uiteenlopende
wijze gepresenteerd. Het ‘lenteakkoord’
van de een is het ‘Kunduzakkoord’ van
de ander. En is een missie met trainers
van de politie en bewaking door het
leger nu militair of civiel? Naast feiten is
de politieke besluitvorming vaak gebaseerd
op verwachtingen. Hoeveel treinen zullen
er over tien jaar over de Betuwelijn rijden?
Wat is de verwachte olieprijs? Levert de
bouw van een ‘brede school’ besparingen
op? Dit zijn uitspraken over de ‘toekomstige
werkelijkheid’, waardoor de verwachtingen
met de nodige onzekerheid zijn omkleed.
Dat leidt ertoe dat op basis van dezelfde
informatie verschillende inschattingen worden
gemaakt.
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Feiten en feiten
Het ene feit is het andere dus niet. Dat
blijkt maar al te goed in de verschillende
‘fact check’ rubrieken die momenteel in
Amerikaanse en nu ook Nederlandse
kranten te vinden zijn. NRC.next gebruikt
ter beoordeling van uitspraken maar liefst vijf
gradaties: ‘waar’, ‘gedeeltelijk waar’, ‘half
waar’, ‘grotendeels onwaar’ en ‘onwaar’.
Wie de rubriek leest merkt dat dit niet ten
onrechte is: soms worden zaken wat aangezet
of is de strekking wel juist, maar een detail
niet. In zo’n geval kun je niet zeggen dat
een uitspraak waar of onwaar is.

“Het is onmogelijk om een
objectieve afweging te
maken of het democratisch
tekort van de EU wel of
niet bestaat.”

Dat komt onder andere doordat veel zaken
die wij als ‘feit’ beschouwen tot de ‘sociale
werkelijkheid’ behoren, zoals filosoof John
Searle dat noemt. Als ik zeg dat Prins WillemAlexander en Máxima getrouwd zijn, dan zal
niemand dat aanvechten. Het is echter een
‘sociaal feit’: het is zo omdat we gezamenlijk
hebben afgesproken dat er zoiets bestaat
als een huwelijk, dat op een bepaalde
wijze kan worden gesloten. In de politiek
zijn ook veel van dit soort feiten. Een wet
is geldig als hij op de juiste wijze door de
Tweede en Eerste Kamer is behandeld en
aangenomen (en daarna ondertekend in het
Staatsblad is verschenen). Dit soort feiten

accepteren we als waar ondanks het feit
dat ze geconstrueerd zijn. Searle noemt ze
ontologisch subjectief, maar epistemologisch
objectief: in de fysieke werkelijkheid kun je
ze niet zien, maar in de sociale werkelijkheid
kun je ze niet ontkennen. Dit soort zaken
wordt als feit beschouwd omdat daarover
consensus bestaat.
Sociale feiten zijn niet noodzakelijkerwijs
minder ‘hard’ dan feiten aangaande de
fysieke werkelijkheid, maar er is wel meer
potentie voor discussie over sociale feiten.
Neem bijvoorbeeld het debat over het
‘democratisch tekort’ in de Europese Unie.
Bestaat er zo’n tekort? Niet in de fysieke
werkelijkheid natuurlijk, maar het debat over
het democratisch tekort kent veel aspecten (de
rol van de nationale parlementen, de macht
van het Europees Parlement, de rol van de
Raad van Ministers). Het is vrijwel onmogelijk
om een volledig objectieve afweging te
maken van alle relevante aspecten en tot
de conclusie te komen dat het gat wel of
niet bestaat.
Wel is het mogelijk om in een debat in ieder
geval op bepaalde terreinen een feitelijke
basis te vinden. Zo kun je constateren dat het
Europees parlement op de meeste terreinen
medebeslissingsrecht heeft of dat nationale
parlementen in uiteenlopende mate procedures
hebben om hun ministers te instrueren en
controleren inzake hun Europese activiteiten.
Het mag dan wellicht onmogelijk zijn om
‘feitelijk’ vast te stellen of een ‘democratisch
tekort’ bestaat, toch zijn er veel feiten in het
debat die wel controleerbaar zijn.
De hierboven genoemde problemen met de
dichotomie tussen ‘feiten’ en ‘onwaarheden’
biedt geen vrijbrief voor het verkopen van
flagrante onjuistheden. Sterker nog, als men
niet bereid is om te zoeken naar een zekere
overeenstemming over wat feitelijk waar is,

dan is debat volstrekt onmogelijk. Dan zou
elk argument immers met een eenvoudig ‘dat
denk ik niet’ of ‘dat zie ik anders’ teniet
kunnen worden gedaan. Een lastigere vraag
is of politici feiten mogen manipuleren. In
zekere zin is de weergave van (sociale)
feiten vrijwel altijd in enige mate selectief
en subjectief, maar het is iets anders als
men essentiële feiten bewust weglaat of
bijschaaft. In dat geval lijkt de balans tussen
‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’ te veel ten
voordele van het laatste door te schieten.
Feiten en cijfers
De kritiek op feiten richt zich vaak in het
bijzonder op cijfers. Statistieken van de een
of andere soort moeten het ontgelden met
als belangrijkste argument: ze zeggen niet
alles en kunnen ook worden gemanipuleerd.
Problemen met statistieken doen zich vooral
voor als mensen de uitkomsten gaan
verabsoluteren, zoals bij de berichtgeving
over de wekelijkse zetelpeilingen. ‘De SP
stijgt een zetel in de peiling van De Hond’,
wordt er dan gekopt. Dat is interessant
noch relevant: de vraag is of de aanhang
onder het gehele electoraat is toegenomen,
niet alleen onder de groep die De Hond
ondervraagt. Om daar uitspraken over te
kunnen doen, moet je rekening houden met
de onzekerheidsmarges van de peiling. Dat
gebeurt echter maar zelden. Het gevolg is
dat sommige journalisten elke week weer

heel creatieve verklaringen bedenken voor
veranderingen in de kiezersgunst, terwijl
er waarschijnlijk helemaal niets gebeurd
is. Het andere ‘verwijt’ richting statistieken
betreft de vraag of ze wel alles zeggen.
Veel zaken kunnen niet (goed) in een cijfer
worden uitgedrukt.
Alleen feiten?
De kritiek op feitenvrije politiek mondt soms
uit in een roep om niet-partijgebonden
bestuurders. De benoeming van Mario Monti
tot premier van Italië is daar een prominent

“Feitenvrije politiek is soms
een probleem, maar een
meningenvrij politiek debat
zou nog veel erger zijn”
voorbeeld van. Anders dan partijpolitici
zouden dit soort bestuurders niet steeds bezig
zijn met politieke spelletjes en ze kunnen dus
in redelijkheid tot effectief beleid komen.
Technocratie kan echter alleen werken als
er een duidelijke doelstelling is. Monti kan
effectief zijn, omdat zijn opdracht van tevoren

is bepaald: het reduceren van de staatsschuld
en het versterken van de economie. Enkel het
streven naar ‘effectief bestuur’ voldoet niet.
Bepalen wie wat wanneer en hoe krijgt is
immers niet zozeer een technisch vraagstuk,
maar een normatieve vraag. Feiten alleen
geven daarop geen antwoord. Wie de indruk
wekt dat politiek gereduceerd kan worden
tot het ‘managen van de BV Nederland’
doet daarmee het politieke karakter van het
openbaar bestuur geweld aan. Feitenvrije
politiek is soms een probleem, maar een
meningenvrij politiek debat zou nog veel
erger zijn.

Tom Louwerse is als docent verbonden aan
het Instituut Politieke Wetenschap van de
Universiteit Leiden

Dit artikel is eerder gepubliceerd in
Idee, het politiek-wetenschappelijke
tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlo
Stichting. Het verschijnt zes maal per
jaar. Onafhankelijke auteurs, D66’ers,
columnisten en cartoonisten voeden het
debat over sociaal-liberale thema’s.
Studenten krijgen korting en betalen €
21 per jaar (een regulier abonnement kost
€ 36 per jaar). Zie www.d66.nl/idee
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Door Tim Jansen en Lonneke van der Holst
Toen jij voor het eerst een JD-activiteit
bezocht was je pas zeventien. Hoe ben
je zo jong bij de JD terecht gekomen?
Ik was net zeventien en ging naar het laatste
jaar van mijn middelbare school. Bij mijn
studieoriëntatie twijfelde ik tussen rechten
en politicologie. Na een aantal open dagen
te hebben bezocht wist ik nog steeds niet
echt wat politiek inhield. Toen heb ik aan
mijn vader gevraagd wat ik moest doen als
ik later de politiek in wilde. Hij antwoordde
dat ik dan eerst lid moest worden van een
politieke partij. Ik had nog niet echt een
politieke voorkeur, maar wel de intentie om
met mensen van mijn leeftijd over politiek
te praten. Google leidde mij naar de JD.
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Zijn JD’ers zo ongezellig dat er voor de
gezelligheid gezorgd moet worden?
Amsterdam heeft veel meer actieve leden dan
andere afdelingen. Bij andere afdelingen
ontstaat de gezelligheid wat gemakkelijker,
omdat altijd hetzelfde kleine groepje naar
activiteiten komt. Bovendien bemerkten we
een duidelijk onderscheid tussen de mensen
die puur voor de inhoud komen en mensen die
meer voor de gezelligheid komen. Daarom
is het denk ik goed dat er iemand voor de
gezelligheid verantwoordelijk is.

Uiteindelijk heb je besloten om in het bestuur
van de JD Amsterdam te gaan. Hoe ben
je tot dat besluit gekomen?
Toen ik net lid was van de JD vond ik mezelf
veel te jong voor een bestuursfunctie. Het
jaar daarop zat ik in Israël. Toen ik daarna
terugkwam in Nederland ben ik opnieuw
actief geworden bij de JD Amsterdam. In
verschillende teams organiseerde ik activiteiten.
Dit vond ik heel leuk om te doen. Ik wilde wel
wat meer doen, dus toen was de volgende
logische stap om het bestuur in te gaan.

Recentelijk heb je een ‘seniorenborrel’
georganiseerd. Hoe ben je op dit idee
gekomen?
Tijdens mijn kandidaatstelling in juni had ik
het in mijn praatje voornamelijk over wat ik
voor nieuwe leden ging doen en hoe ik ze
ging verbinden aan de vereniging. Vervolgens
stond een bijdehante ouderejaars JD’er op
om te vragen wat ik voor de oude leden ging
doen. Toen heb ik gekscherend gezegd dat
ik wel een seniorenborrel wilde organiseren.
Dit werd met luid gejuich ontvangen door
alle oudere leden. Met zoveel enthousiasme
moest ik me er wel aan houden. En het was
een groot succes. Andere afdelingen zijn
zelfs naar me toe gekomen om te zeggen dat
ze ook zoiets gaan doen, dus ik denk dat
het wel een terugkerend iets gaat worden.

Welke bestuursfunctie heb je?
Secretaris Verenigingsleven. Dit is een nieuwe
functie die door het vorige bestuur in het leven
is geroepen. De Secretaris Verenigingsleven
moet zorgen voor ‘de gezelligheid’. Dit
houdt in dat je verantwoordelijk bent voor
de nieuwe ledendagen, de maandelijkse
borrels, de sportdagen, eigenlijk de dingen
die niets met politiek te maken hebben. Dat
vond ik te weinig inhoud hebben. Toen heb
ik bedongen dat ik de PINDA’s (politiek
inhoudelijke nieuwsgerichte discussieavonden
– red.) erbij zou krijgen.

Je hebt dus een jaar in Israël gezeten.
Wat heb je daar gedaan?
Ik deed vrijwilligerswerk op een kibboets.
Dit had ik al jaren in mijn hoofd. Ik had
genoeg van de boeken dus als ik meteen
was gaan studeren was het waarschijnlijk
een janboel geworden. Als kind heb ik een
tijdje in Israël gewoond. In mijn herinneringen
was het echt een paradijs. Ik had daar als
kind zoveel vrijheid, het was een enorme
speeltuin. We woonden op een kleine kibboets
waar je overal in bomen kon klimmen en
kattenkwaad kon uithalen. Bovendien maakten
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we heel veel mooie reizen door Israël. Dit
is me bijgebleven waardoor ik heel graag
terug wilde.
Wat deed je daar voor vrijwilligerswerk?
In mijn motivatiebrief had ik de nadruk gelegd
mijn actieve lidmaatschap bij de JD. Daar
waren ze zo van onder de indruk, dat ik ben
aangenomen als assistent studie en PR. Het
werk dat ik moest doen was administratief
en eigenlijk heel saai. Toen ben ik daarnaast
Hebreeuwse alfabetcursus gaan geven. Ik
spreek het niet echt meer, maar ik kan het
nog wel goed lezen en schrijven. Ook heb
ik zelf nog kleine trips georganiseerd waar ik
als gids meeging. Op een gegeven moment
vond ik het administratieve werk toch te saai
worden. Toen heb ik een regeling getroffen
dat ik drie dagen in de week in het hotel
werkte en drie dagen per week op kantoor.
Inmiddels ben je dus weer terug bij de JD.
Wil je nog lang actief blijven?
Zolang ik het met mijn studie kan combineren,
wil ik heel graag actief blijven bij de JD.
Wat zou jij veranderen als je de grote
baas van de JD was?
Mensen zouden tot hun 35e lid mogen blijven.
Nu zijn er zoveel mensen die tegen de
dertig lopen en nog zo graag actief willen
blijven. Het is zonde dat dit nu niet kan.

Deborah Binnendijk is Secretaris
Verenigingsleven van de JD Amsterdam

Door Wieke Timmermans

H

et is winter – tijd voor een verhaal. In
het welbekende sprookje ‘De nieuwe
kleren van de keizer’ vertelt Hans
Christian Andersen over een rijke keizer. De
keizer, veeleisend als hij was, begon zoveel
voorwaarden te stellen aan zijn kledij dat zijn
eigen kleermakers niet in de vraag konden
voorzien. Na hen allen ontslagen te hebben,
viel de keizer voor de mooie woorden van
een groep rondreizende kleermakers die
stelden een mantel te kunnen vervaardigen
van een stof die alleen door slimme mensen
kon worden gezien. De vorst betaalde hen

horen wilde, werd verkondigd dat Rutte en
Samsom het voor hen onmogelijk geachte
bereikt hadden. Er was snel en positief
onderhandeld, en er waren doorbraken
bereikt. De hypotheekrenteaftrek ging van
het slot, de arbeidsmarkt werd aangepakt
en ook in de zorg werden stappen gezet
om de kosten te beperken. Voor vrijwel
alle sociaaleconomische problemen waar
Nederland mee zou kampen, of mee te
kampen zou krijgen, was een oplossing
gevonden.
Niets is minder waar. Stuk voor stuk blijken
de doorbraken toch niet zo groot te zijn als

“Met veel mooie woorden over doorbraken en bruggen
bouwen, presenteert het kabinet een akkoord dat, in
het beste geval, een symbolische overwinning is op de
politieke koppigheid die Nederland de laatste jaren
gegijzeld heeft.”
rijkelijk, en toen hij het resultaat in handen
kreeg ging hij meteen de straat op om zijn
nieuwste mantel aan het volk te tonen. Daar
schreed de koning door de straten. Maar
niemand had hem verteld dat hij naakt was.
Maandag 29 oktober 2012 presenteerden
Diederik Samsom en Mark Rutte trots een
regeerakkoord. Tijdens de persconferentie
die volgde stelden beiden over hun schaduw
heen te zijn gesprongen. Diezelfde avond
vlogen bij Pauw & Witteman complimenten
over tafel, alsof er niet een sociaaldemocraat
en conseratief-liberaal, maar een verliefd stel
aan tafel zat. Aan iedereen die het maar

werd gesteld. Ja, de hypotheekrenteaftrek
wordt wel aangepakt, maar dan alleen voor
de grootste huizen, dus starters kunnen nog
steeds geen huis vinden. Ja, het ontslagrecht
wordt aangepakt, maar echte flexibilisering
komt er niet. Ja, op de zorg worden miljarden
bezuinigd, maar de manier waarop is
discutabel. Om pijnlijke beslissingen te
vermijden wordt de discussie over het
beheersbaar houden van de zorg uitgesteld
en kiest het kabinet ervoor om thuiszorg voor
veel minder mensen beschikbaar te maken.
De inkomensafhankelijke zorgpremie is eruit,
maar over inkomensafhankelijke thuiszorg
zal nog een rel ontstaan.

Het regeerakkoord is de nieuwe mantel van
de keizer. Met veel mooie woorden over
doorbraken en bruggen bouwen, presenteert
het kabinet een akkoord dat, in het beste
geval, een symbolische overwinning is op de
politieke koppigheid die Nederland de laatste
jaren gegijzeld heeft. Een echte overwinning
voor Nederland is het niet. De vergrijzing
blijft als een zwaard van Damokles boven de
Nederlandse verzorgingsstaat hangen. De
Jonge Democraten komen met alternatieven.
Zo blijven wij onverminderd hameren op een
écht solidair pensioensysteem en zullen we
dit jaar onze visie op de kosten van de zorg
verscherpen. We zullen onderwerpen als
duurzaamheid en individuele vrijheden, in het
bijzonder op het internet, actief op de kaart
zetten omdat het kabinet ze vergeet. Ten slotte
vullen we onze visie op een federaal Europa
– de enige bestuursvorm die de problemen
van de toekomst aankan – verder in.
Wil jij ons helpen een constructieve bijdrage te
leveren aan het politieke debat in Nederland?
Neem dan contact met ons op. We helpen
je graag om je idee uit te werken in de vorm
van een activiteit, artikel of actie, of om je
aansluiting te laten vinden bij bestaande
projecten. Weet je niet waar je met je idee
terecht kan? Stuur dan een mail naar idee@
jd.nl, en wij helpen je verder!
Overigens organiseren de Jonge Democraten
22, 23 en 24 februari een politiek inhoudelijk
weekend dat als thema ‘controverse’ zal
hebben. Benieuwd naar de interessante
sprekers die we uitnodigen, of misschien
wel naar het thema van het feest? Houd
de website in de gaten!

Wieke TImmermans is voorzitter van de Jonge
Democraten. voorzitter@jongedemocraten.nl
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DEMO is op zoek naar nieuwe vormgevers. Lijkt het je leuk om in een team aan dit
magazine te werken en kun je omgaan met inDesign? Stuur dan een e-mail naar
demo@jongedemocraten.nl

