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Een lange inleiding achteraf

i

Het bette jaar pit onze geschiedenis. Dat was 2000. Het begon al
meteen goed. De Nederlandse computers bleken bij het begin van
het nieuwe jaar goed beschermd tegen de gevreesde millennium bug.
Hetwerd steeds beter, de nieuwe economie bloeide en Nederland
was welvarender dan ooit. De werkloosheid was inmiddels tot een
absoluut minimum gedaald - nauwelijks meer dan twee procent - en
het Bruto Nationaal Product op weg naar het onvoorstelbare bedrag
van duizend miljard gulden. Per hoofd van de bevolking omgerekend
leverde dat in de Europese Unie, waar we in 1990 nog tot de achter-
hoede behoorden, een plaats in de voorste gelederen op. Voor het
eerst in tientallen jaren was er ook weer een overschot op de begro-
ting. Uit heel de wereld kwam men naar the Dutch miracle' kijken.
Tony Blair en Gerhard Schroder zagen in her Nederlandse poldermo-
del een voorbeeld voor hun eigen land. Op de zomerse topconferen-
tie van progressieve wereldleiders in Berlijn beleefde Wim Kok zijn
`finest hour' toen hij voor bet oog van de wereld en als enige een warm
schouderklopje van Bill Clinton kreeg. De tevredenheid van de Neder-
landse bevolking met regering en overheid had inmiddels onwaar-
schijnlijk hoge waarden bereikt. Waar Schroder en Blair genoegen
moesten nemen met tevredenheidspercentages van ongeveer 35 pro-
cent, kon het tweede Paarse kabinet zich koesteren in de gunst van
meer dan driekwart van de Nederlanders.

Zo mooi kon het natuurlijk niet blijven. Het beseftoen reikte overi-
gens niet verder dan het historische ervaringsgegeven dat een hoog-
conjunctuur nooit blijvend is. Hij duurde al erg lang en dat verleidde
velen toch tot de aantrekkelijke gedachte dat er dit keer misschien
niet gevreesd hoefde to worden voor een echte terugval. Er werd
gesproken van een zachte landing-een begrip dat je nooit meer hoort
- en van een duurzame economische groei op een wat lager niveau,
maar altijd nog voldoende om bijna iedereen aan het werk to kunnen
houden. Dankzij een bescheiden maar permanent overschot op de
begroting zou tegen 2020 ook de staatsschuld afgelost kunnen zijn.
Dat was ook nodig om de dan snel stijgende kosten van de vergrijzing
to kunnen opvangen.
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De landing is hard geweest. Al in de loop van 2000 begon her pijn-
lijk duidelijk to worden dat de nieuwe economic aan dezelfde wetten
onderhevig is als de oude. Bomen groeien niet tot in de hemel, ook
niet als ze van de soort Informatica zijn en op her Beursplein staan. De
werkloosheid steeg nog niet meteen, maar zeker na 2000 was niet
langer de marktsector de belangrijkste aanbieder van werk. De over-
heid, de zorg en her onderwijs kregen nu de kans om hun vaak al lang
bestaande vacatures alsnog to vervullen. In de ogen van het publiek
was dat to laat. De tekorten aan personeel en de achterblijvende pres-
taties hadden de publieke sector inmiddels een slechte naam gege-
ven. De schuld van her falen werd bij de overheid gelegd , vooral bij
de ministers die als de `baas' van de gezondheidszorg, de politic en
het onderwijs werden gezien. De vuurwerkramp in Enschede, de
cafebrand in Volendam en de bouwfraude versterkten her beeld van
een overheid die to veel gedoogde en to gemakkelijk van vertrouwen
was.

De aanslag bij heldere hemel die op a september 2001 in New York
de torens van het World Trade Center voor de ogen van de wereld in
een rokende puinhoop veranderde, bleek in de weken en maanden
daarna meer een keerpunt in de tijd to zijn dan de symbolisch lijkende
overgang naar de eenentwintigste eeuw zelf. In Nederland gaf her
vleugels aan de ambitie van Pim Fortuijn het ondergrondse onbeha-
gen over de immigratie- en integratiepolitiek van de Paarse kabinet-
ten politiek zichtbaar en hoorbaar to maker. De partijen van Paars
waren overigens zelf ook zeker niet van plan na de verkiezingen van
2002 opnieuw met elkaar verder to gaan. Zowel VVD als PvdA zag voor
zich een redelijke kans om na een weinig opwindende verkiezings-
strijd en met niet veel meer dan cosmetisch geaccentueerde verschil-
len als de grootste partij een nieuw kabinet met als kleinere partner
het cDA of (in geval van de PvdA ook) Groen Links to kunnen vormen.
Geen grote politieke veranderingen, eerder een voortgaan op de weg
die nog we] politiek heette, maar onmiskenbaar naar meer techno-
cratie en bureaucratic leidde.

Het is allemaal heel anders gelopen. Ofmisschien ook niet: in 2004
is her inmiddels minder opvallend hoe heftig de politieke onrust van
2002 was dan hoe kort heel de periode eigenlijk duurde. De opkomst
en ondergang van Pim Fortuijn voltrokken zich in een tijdsbestek van
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minder dan een half jaar, het kabinet Balkenende i was na minder
dan honderd dagen twist en tweedracht alweer ten einde en bij de ver-
kiezingen van januari 2003 waren de traditionele politieke machts-
verhoudingen alweer hersteld. Zou het kunnen dat in een land van
compromis, coalitie en consensus als Nederland de continuiteit in
her beleid zo sterk is dat er een heftige en korte schok een noodzake-
lijke, maar ook een voldoende voorwaarde is om in een ander spoor to
komen? Want dat laatste is wel gebeurd. Ook in de gevestigde partijen
is de politieke toon anders geworden, War zo lang volstrekt incor-
rect was, is nu correct geworden, in ieder geval niet meer taboe. Meer
dan dat de politick dichter bij de burger is gekomen, is het de burger
zelf geweest die naar de politici is gegaan. Uit ontevredenheid, om
verhaal to halen, gehoor to vinden en zijn eisen to stellen: Niet iedere
ambtsdrager voelt zich gemakkelijk bij deze informele vormen van
directe democratic, maar sommigen biedt het de kans hun gaven als
volkstribuun vol to ontplooien. Ook voor hen blijft her overigens een
onzeker bedrijf: de gunst van de burger wordt snel verspeeld. Het is
maar een kleine stap van directe democratic naar het schavot van de
inquisitiedemocratie.

Meer nog dan voor Balkenende i al het plan was, zijn in het Strate-
gisch Akkoord dat ten grondslag ligt aan het tweede kabinet Balke-
nende de prioriteiten van het beleid anders komen to liggen en is ook
de richting van het beleid veranderd. De overheid niet meer eerst en
vooral de alvoedende en toegeeflijke moeder van de verzorgingsstaat,
maar de strenge en zuinige vader van een `verplichtingenstaat', die
de burgers op hun verantwoordelijkheden wijst en niet langer zelf
verantwoordelijk wil zijn voor hun welzijn. Zolang dat betrekking
heeft op de `anderen' en meer in het bijzonder op de vreemdelingen
en nieuwkomers, heeft een groot deel van de bevolking daar meer
dan vrede mee. Dat zal minder het geval zijn naarmate het ook meer
henzelf gaat betreffen. Dat moment komt voelbaar dichterbij, gezien
de mnaatregelen die her kabinet onder druk van de economische pro-
blemen en de dreiging van een oplopend overheidstekort voor 2005
en de jaren daarna op het programma heeft staan.

Ik zat erbij en ik keek ernaar. Dat is wat de directeur van een planbu-
reau nu eenmaal doet. Planbureaus maken geen ontwerpen voor de
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toekomst; ze kijken hoe de zaken ervoor staan en welke ontwikkelin-
gen zich voordoen op het gebied van de economie (Centraal Planbu-
reau), de verzorgingsstaat en de samenleving (Sociaal en Cultureel
Planbureau), het gebruik van de ruimte (Ruimtelijk Planbureau) en de
kwaliteit van het milieu (Milieu- en Natuurplanbureau). Het gaat in
eerste instantie altijd om de situatie in Nederland en de informatiebe-
hoefte van het zittende kabinet, maar alle onderzoeken, rapporten en
adviezen zijn openbaar en voor iedereen beschikbaar. Her bijzondere
van de planbureaus is dat ze deel uitmaken van het ambtelijke appa-
raat van de rijksoverheid, maar tegelijkertijd in hun wetenschappe-
lijke werk en in de conclusies van hun onderzoek onafhankelijk zijn.
Dar moet ook, want beleidsinformatie die gehoorzaam mee oploopt
met het gevoerde ofvoorgenomen beleid is uiteindelijk niet veel meer
dan chic uitgedoste propaganda.

De columns die ik vanaf januari 2000 elke twee weken voor Het
Financieele Dagblad schrijf, grijpen vaak en meestal onzichtbaar terug
op de onderzoeken en rapporten van her Sociaal en Cultureel Plan-
bureau. Soms heb ik de vrijheid genomen om wat persoonlijker to
worden en to schrijven over wat me op dat moment bezighield ofwat
ik leuk of juist ergerlijk vond. Soms is er in de columns iets terug to
vinden van en over de mensen die ik spreek en van de plaatsen waar
ik voor mijn werk naartoe ging. Dat kan de ministerraad zijn, maar
dat staat er dan natuurlijk niet bij. De verleiding om van voorkennis
gebruik to maken is overigens gemakkelijker to onderdrukken dan
de behoefte om to corrigeren wat er in kranten of op de televisie aan
foute of vertekende berichtgeving staat over wat er in `Den Haag'
gebeurde of gezegd werd. Dat is nooit het politieke drama als uit-
komst van een ragfijn spel van intriges en complotten, zoals dat in de
journalistieke commentaren vaak wordt voorgesteld. Als ik in de zes
jaar dat ik in Den Haag werk iets geleerd heb, is het wel dat boos opzet
hoogstens werkt op de allerkortste termijn en met zo min mogelijk
handlangers. Wie to veel zetten vooruitdenkt, zal al snel merken dat er
op zijn schaakbord tegelijkertijd door andere partijen naar hartelust
gedamd en getriktrakt wordt. De belangrijkste regel is dat ieder spel
op elk moment door een ander spel of een toevallig langskomende
speler verstoord kan worden.

Toeval, vermoeidheid, onhandigheid, ijdelheid en loslippigheid
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spelen in het politieke leven ofin ieder geval in het leven en sneven van
politici een veel belangrijkere rol dan machinaties achter de scher-
men. Yes minister geeft een veel to mooi beeld van het dagelijks leven
in het regeringscentrum. Zo snel, geestig en cynisch is het zelden en
meestal ook niet zo persoonlijk. Ambtenaren zien hun minister niet
gauw als hun vijand, al wordt hij of zij wel een probleem als er politiek
geen successen behaald kunnen worden. Dat schaadt het aanzien van
het departement, demotiveert de staf en bederft de verhouding met
het `veld'. Of dat veld nu wordt gevormd door ziekenhuizen, onderde-
len van de krijgsmacht of noodlijdende bedrijfstakken maakt echt
niet uit.

Het aardige van het weerkerende karakter van een column als de
mijne is dat bundeling er een nieuwe dimensie aan toevoegt. Wat in
de zaterdageditie van de krant het karakter van een reflectie op het
nieuws van die week is, levert achter elkaar geplaatst een beeld van
voortdurende verschuiving en verandering op. De foto's worden een
film, momenten veranderen in een ontwikkeling. Soms geleidelijk,
soms heel snel, nu eens in accent, dan weer in thema. Ik zat erbij en
ik keek ernaar, naar de politieke gebeurtenissen, de ontwikkelingen
in onze samenleving en soms de dingen die ik tegenkwam of die mij
opvielen. Nederland uitleggen aan de Nederlanders, dat is een van de
taken van de sociologie en in ieder geval van het Sociaal en Cultureel
Planbureau. De columns bevatten daarom ook veel cijfers en feiten,
heel vaak met de bedoeling to laten zien dat het allemaal anders is dan
iedereen denkt. Maar soms ook am duidelijk to maken dat het hoog
tijd wordt am iets - meestal veel trouwens - to veranderen. Een enkele
keer leek het me ook wel goed am to laten zien dat Nederland minder
bijzonder is dan Nederlanders graag denken of dat de problemen die
we hier hebben elders net zo goed voorkomen. Op zich een schrale
troost, maar misschien een nuttige relativering in een tijd waarin
overdrijving en provincialisme een akelig huwelijk zijn aangegaan.

Juist am een goed beeld to krijgen van de vele veranderingen in
de eerste jaren van de nieuwe eeuw is de chronologie van de publi-
catiedata van de columns gehandhaafd. Een klein register is toege-
voegd als hulp am in de loop van de tijd terugkerende onderwerpen
bij elkaar to zoeken. Met de nakennis van wat er sinds het schrijven
van een bepaalde column allemaal is gebeurd, is de verleiding grout
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sommige stukjes maar helemaal weg to laten of grotendeels to her-
schrijven. Ik heb dat niet gedaan en me beperkt tot bet herstel van
evidente feitelijke fouten of het verbeteren van al to lelijk uitgevallen
zinnen.

`De polder en de slinger' heet bet laatste stukje in deze bundel,
gepubliceerd vlak voor het begin van her nieuwe jaar, dat inmiddels
alweer zijn langste tijd heeft gehad. De verwachtingen voor 2004
waren niet rooskleurig en dat blijkt tot nu toe ook wel terecht to zijn.
Heel voorzichtig lijkt zich ook. voor Nederland het begin van econo-
misch herstel of to tekenen, maar het zal nog Lang duren voordat dit
ook weer merkbaar wordt in meer arbeidsplaatsen en meer moge-
lijkheden voor de overheid ook weer leuke dingen voor de mensen to
doen. Ik zit erbij, ik kijk ernaar en ik schrijf erover. Een kwestie van
lange adem en kortestukken.

PaulSchnabel
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Welvaart en welzijn

Over de groei van de welvaart bestaat geen twijfel. In een kleine terug-
blik op de vorige eeuw laat het Centraal Bureau voor de Statistiek,
dat zelf ook een eeuw oud is, zien dat her bruto binnenlands product
(BBP) in honderd jaar vijfhonderd keer zo groot is geworden. In igoo
1,8 miljard gulden, in 1999 bijna 820 miljard gulden. Natuurlijk was
de gulden van 1800 veel meer waard dan de gulden van nu, maar daar-
mee rekening houdend werd in 1998 per werkende Nederlander voor
's lands economie toch nog altijd meer dan vijf keer zo veel verdiend
(ongeveer 12o duizend gulden). Werkweken van 6o uur waren in
1900 nog heel gewoon en in de industriecentra besteedden arbeiders
gemiddeld een kwart van hun inkomen aan sterke drank.

De vraag naar de groei van het welzijn is minder gemakkelijk to
beantwoorden. Zijn de 15,8 miljoen Nederlanders van nu gelukkiger
dan de 5,1 miljoen van een eeuw geleden, waarvan er overigens nog
meer dan duizend in leven zijn? Voor de overgrote meerderheid van de
bevolking is het leven er zeker niet slechter op geworden. De levens-
verwachting is met ongeveer 30 jaar gestegen en ligt voor vrouwen nu
boven de 8o jaar. Een kwart van de huishoudens, die in 1800 gemid-
deld meer dan vier leden telden tegen ruim twee nu, Ieefde in een
eenkamerwoning zonder bet minste comfort. In de afgelopen hon-
derd jaar zijn er zo'n vijf miljoen huizen gebouwd en een gemiddeld
huishouden heeft nu de beschikking over vijf kamers, minstens een
we en een badkamer, centrale verwarming, kabel-tv, telefoon en een
auto voor de deur. In Ig00 reden er in Nederland nauwelijks honderd
personenauto's, in 11950 waren bet er honderdduizend en in 1975 drie
miljoen. Inmiddels is dat aantal alweer verdubbeld.

Analfabetisme was er al niet veel meer in 1900, maar een middel-
bare of hogere opleiding was toch maar voor weinigen, en dan nog
meestal alleen voor de mannen, weggelegd. Dat zou nog Lang zo blij-
ven. Pas in de tweede helft van de twintigste eeuw zouden 16-jarigen
in meerderheid nog scholier zijn (nu 94%) en zou ook het verschil
in opleidingsniveau tussen jongens en meisjes helemaal verdwijnen.
Van de werkende bevolking van Nederland heeft nu ruim een kwart
een opleiding op het niveau van hoger beroepsonderwijs of univer-
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siteit. Dat aandeel zal in de komende jaren zeker nog verder stijgen,
war in een economie die voor 70% uit diensten bestaat ook nodig en
onvermijdelijk is.

Ig00 was voor Nederland zeker geen slecht jaar, integendeel
zelfs, iedereen was ervan overtuigd dat het land de aansluiting bij
de moderne tijd weliswaar laat, maar toch blijvend had gevonden.
Wie, zoals koningin Beatrix op Prinsjesdag i99g deed, de troonrede
voor hetjaar igoo nog eens naleest, zal her opvallen hoeveel woorden
daarin aan her buitenland en de koionieen gewijd worden, maar hoe
weinig er gezegd wordt over het welzijn van de bevolking. De eerste
kleine stappen op het gebied van de sociale wetgeving worden in
enkele woorden al wel aangekondigd. Maar toch, zelfs het algemeen
kiesrecht zou toen nog bijna twintig jaar op zich laten wachten, het
ziekenfondsbesluit werd weer ruim twintig jaar later door de Duitse
bezetter afgekondigd en een fatsoenlijke voorzieningvoor werklozen
en ouden van dagen zou pas in de tweede helft van de eeuw tot stand
komen. Heel veel 65-plussers waren in de jaren vijftig Drees persoon-
lijk dankbaar voor de Aow, die hen bevrijdde van de vernederingen
van de armenzorg en hen onafhankelijk van hun kinderen maakte.
Minder dankbaar, maar over het algemeen wel tevreden met het leven
en hun gezondheid, dat is het beeld dat de Nederlanders van zichzelf
geven in enquetes naar hun welzijn. In rgoo werden zij nog niet naar
hun mening gevraagd. Hij zou misschien niet veel anders geweest
zijn clan nu, maar dat zegt niet zoveel, omdaf toen niemand zich ook
maar in de verste verte een subjectieve voorstelling kon maken van de
objectieve verbetering van de positie van bijna iedereen.

Niet echt iedereen, want was Nederland in 1900 een rijk land met
veel armen, in 2000 is de armoede wel anders geworden, maar toch
niet helemaal verdwenen: zo'n io% van de huishoudens heeft een
inkomen op of onder her minimum. De 20% huishoudens met de
laagste inkomens hadden samen nog geen 6,5% van het totale inko-
men van de bevolking to besteden, de rijkste 20% had bijna 4o% uit to
geven. Niettemin, waar Nederland op het rijtje van de rijkste landen
van de wereld niet bij de eerste tien to vinden is (al onze buurlan-
den, op her Verenigd Koninkrijk na, hebben een hoger inkomen per
hoofd van de bevolking), behoren we wel tot de top als het gaat om
de landen met de beste levensomstandigheden voor de bevolking als

1
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geheel. Een zeer rijk land als de Verenigde Staten scoort op dat punt
alleen hoog als het om de blanke bevolking gaat. Als het gaat om de
mate van democratisering, de beschikbaarheid van sociale voorzie-
ni-ngen, de evenwichtigheid van de inkomensverdeling of de gelijk-
heid tussen mensen zijn het de Scandinavische landen en Nederland
die op de hoogste plaatsen eindigen, gevolgd door onze buurlanden
en ook Canada. Met drie keer zoveel inwoners als in igoo, vijf keer zo
rijk, in zes keer zoveel huizen en tien keer beter opgeleid is Nederland
de 2iste eeuw ingegaan. Het lijkt niet waarschijnlijk dat die prestatie
in deze eeuw nog eens herhaald kan worden, maar het is wel zeker
dat er nu al vele duizenden mensen zijn die op i januari 21oo kunnen
terugzien op de eeuw die net begonnen is.

(8-i-aooo)
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Na zinloos geweld

De ingetogenheid van het massale rouwen steekt scherp of tegen de
individuele ongeremdheid van het zinloze geweld. Sinds Leeuwar-
den, Gorinchem, Amsterdam en Vlaardingen heeft de samenleving
bij wijze van beschavingsdefensief een nieuw ritueel ontwikkeld om
in het refine to komen met de dodelijke gevolgen van een onschuldig
gebruik van de openbare ruimte. Niet thuis en niet op het kerkhof,
maar op de plaats van het geweld zelfworden de slachtoffers herdacht
met een tijdelijk monumentvan bloemen, kaarsen, foto's en knuffels.
Ouders en vrienden spreken de honderden deelnemers aan een stille
tocht in dienst van de straatvrede toe, verdrietig, maar beheerst in
hun verbijstering over wat er gebeurd is. Er wordt nooit opgeroepen
tot wraak; het gaat erom dat het niet weer gebeurt.

Natuurlijk zijn in het ritueel de vormen terug to zien die rinds de
publieke rouw over de dood van princes Diana en de witte marsen na
de dood van An en Eefle zo vertrouwd zijn geworden. Het lijkt of ze
er altijd al geweest zijn, maar het is de eindeloze herhaling op de tele-
visie geweest die ze versneld tot deel van ons culturele erfgoed heeft
gemaakt. De camera selecteert de beelden die het verhaal her beste
vertellen en die beelden vertellen vervolgens als symbolen weer zelf
het verhaal. Wij kunnen dat verhaal lezen, zelfs zonder het helemaal
to begrijpen. Door naar de plaats van her onheil to gaan, kan langvoor
de begrafenis en ook zonder het slachtoffer persoonlijk gekend to
hebben, direct uitdrukking gegeven worden aan een betrokkenheid
die ook een erkenning is van de mogelijkheid dat je zelf het slachtof-
fer had kunnen zijn. De bloemen en de waxinelichtjes zijn in een niet
meet religieuze samenleving voor iedereen herkenbare tekens van
leven op de plek van de dood geworden.

De stifle tocht van zoveel mensen door de straten van de stad
plaatst de onbekende en onzichtbare dader symbolisch buiten de
gemeenschap, maar tegelijkertijd is het als processie ook een reini-
gingsritueel. Door de gezamenlijke aanwezigheid wordt de bezoe-
delde openbare ruimte weer voor iedereen toegankelijk gemaakt.
De opvallende en indrukwekkende inzet van de meest direct betrok-
kenen om voor de moord op hun kind ofvriend geen vergelding to
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eisen, is ook een poging het behoud van de samenhang en de orde
in de samenleving to plaatsen boven hun eigen verdriet en boosheid.
De rol van de hoogwaardigheidsbekleders is bij dat alles beperkt. Zij
gaan nietvoor, zij lopen mee als gelijken, misschien ook wel omdat zij
juist in hun officiele functie er niet in geslaagd zijn her zinloze geweld
to voorkomen. Hun rouw is ook een oefening in bescheidenheid en
soms zelfs een boetedoening.

De uitdrukking `zinloos geweld' maakt duidelijk dat her om iets
anders gaat dan een fataal verlopen conflict tussen twee partijen. Het
is niet waar dat alle geweld zinloos is, zoals zo vaak en zo gemak-
kelijk wordt gezegd. Van zinloos geweld is sprake, wanneer er tussen
de partijen geen band, betrekking of belang bestaat en het slacht-
offer geen enkele aanleiding heeft to veronderstellen dat hij of zij
gevaar loopt. In beschaafde landen heeft geweld geen plaats meer
in her dagelijkse leven, niet in de prive-sfeer en niet in de openbare
sfeer. Beschavingsoffensieven zijn ook altijd pogingen om de waar-
schijnlijkheid van her gebruik van geweld to verkleinen. Naarmate
dat beret lukt, neemt overigens wel de gevoeligheid voor geweld toe
en groeit ook de fascinatie voor geweld. De herinnering aan geweld
blijft leven in her verlangen problemen met een ferme klap tot een
oplossing to brengen. In films kan dat ook vaak zo getoond worden,
omdat film het enige medium is waar daders flinke klappen kunnen
uitdelen zonder dat de slachtoffers ook werkelijk her loodje leggen.
Virtueel geweld wordt meestal alleen getoond vanuit een triomfante-
lijk daderperspectief, een prettige beperking die in de werkelijkheid
per definitie niet voorkomt.

Zinloos geweld laat op een verontrustende manier zien dat de
pacificatie van een samenleving nooit een gegeven is, maar altijd
een prestatie. Zolang alle betrokkenen zich aan de afspraak houden
geen geweld toe to passen, is er niets aan de hand. Een overtreder
van de regels maakt echter voor iedereen duidelijk hoe dun her ijs is
waarop her huisje van de maatschappelijke vrede is gebouwd. Met de
inzet van politic en justitie wordt bet potentiele overtreders in prin-
cipe onaantrekkelijk gemaakt de dikte van her ijs zelf to beproeven.
Gebeurt dat toch en gebeurt dat met enige dramatische regelmaat,
zoals in Nederland de laatste jaren, dan kan her politieke antwoord
daarop niet zijn dat de meeste mensen gelukkig zo ver niet gaan en
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dat de criminal iteitsstatistieken door deze incidenten nauwelijks
beroerd worden. Zwaar fysiek geweld tegen toevallige passanten,
tegen mensen die hun burgerplicht doen, tegen uniformdragers die
namens de samenleving hun ordenende rol vervullen, is de meest
zichtbare vorm van agressie die in veel situaties in lichtere vormen
duidelijk meet voorkomt dan in een nog nietzo ver achter ons liggend
verleden. Het is de hardste aanwijzing dat er structureel iets mis is
gegaan met de acceptatie van de regels en de omgangsvormen die
bedoeld zijn om ons leven tot een niet al to gevaarlijke onderneming
to maken. Wie voortdurend voor anderen op zijn hoede moet zijn,
houdt niet veel tijd over voor andere dingen en zal weinig plezier in
het leven hebben.

De massale reacties van rouw en protest na zinloos geweld getuigen
van een besef dat het heel moeilijk is als overheid effectieve maatrege-
len tegen dit snort incidenten to ondernemen. Her gaat om-het gedrag
van burgers ten opzichte van elkaar op al die duizenden momenten
per dag dat ze elkaar als vreemdelingen ontmoeten zonder de kans
en de tijd to hebben elkaars bedoelingen of to tasten. Ritueel wordt
met waxinelichtjes, wakes en woorden de illusie van veiligheid weer
bevestigd en de openbare ruimte gereinigd aan de samenleving terug-
gegeven. Her zijn pogingen tegenover geweld weer zin to plaatsen.

(zz-1-zooo)
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Een nieuwe start voor de psychiatrie

Rond igoo bestond de geestelijke gezondheidszorg in Nederland uit
enkele tientallen psychiatrische ziekenhuizen, die toen nog krankzin-
nigengestichten heetten. Veel meer dan verzorging, verpleging en wat
verstrooiing hadden ze de patienten niet to bieden. Goede medicijnen
tegen depressies, psychosen en angsten kwamen pas in de jaren vijftig
beschikbaar. Dat maakte ook ambulante behandeling van patienten
pas echt goed mogelijk. Toen in de jaren daarna ook allerlei vormen
van psychotherapie werden aangeboden en eerst het Ziekenfonds en
daarna de AWBZ opkwam voor de kosten van de meeste psychische
hulp, breidde de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) zich razendsnel
uit. In 2002 zal er voor de GGZ zo'n 6,5 miljard gulden nodig zijn, 8%
van de kosten van gezondheidszorg in Nederland. Waarschijnlijk zal
4 a 5% van de bevolking dit jaar een beroep doen op de GGZ, die meer
dan 50.000 volledige arbeidsplaatsen omvat.

Dat zijn indrukwekkende cijfers, waarin de zorg voor demente
bejaarden (4 miljard) en voor verstandelijk gehandicapten (ruim 6 mil-
jard) nog niet is meegerekend. Bij elkaar omvat de AwBZ-zorg voor
ouderen, gehandicapten en mensen met psychische problemen onge-
veer 40% van de kosten van de gezondheidszorg als geheel. Wanneer
werkelijk in de totale behoefte aan deze hulp zou worden tegemoet
gekomen, zou het aandeel in de kosten overigens zeker nog aanzien-
lijk hoger zijn. De strikte budgettering van de zorginstellingen voor-
komt dat, maar de maatschappelijke prijs daarvoor is hoog. Er zijn
lange wachtlijsten - en het is vaak lang wachten - in de ouderenzorg
en de gehandicaptenzorg. In de geestelijke gezondheidszorg zoeken
veel mensen, ten dele op eigen kosten, hulp bij zelfstandig gevestigde
psychiaters, psychologen en psychotherapeuten. Door in de vorm van
steeds striktere indicatiestellingen de toegang tot de hulpverlening
moeilijker to maken, wordt de lijst wachtenden wel weer korter, maar
de nood zeker niet minder.

Als het om verstandelijk gehandicapten en demente bejaarden
gaat, zien de meeste mensen de rijksoverheid als de grote boosdoe-
ner. Er zijn teweinig plaatsen en bedden, en dat blijft zo, want het kost
to veel. Als her om psychiatrische patienten gaat die geen zorg krij-

Een nieuwe start voor de psychiatrie 21



gen, dan is er eerder de neiging de instellingen (`de RIAGG weigerde
to komen') en de hulpverleners (`de patient wilde niks en dus deden
ze niks') boos aan to kijken. Zij behandelen de verkeerde patienten en
zijn niet bereid bet zware werk to doen. Dat bet juridisch erg moeilijk
en trouwens vaak ook niet erg effectief is om iemand tegen zijn wil
to behandelen of gedwongen op to nemen, weten de meeste mensen
niet. Ze geloven vaak ook niet dat een patient in zo'n geval met hulp
van een advokaat, de rechter of de patientenvertrouwenspersoon ook
binnen de kortste keren weer kan gaan staan en gaan waar hij wil.

Natuurlijk is op de ruim 70.000 patienten die ditjaar psychiatrisch
opgenomen zullen worden, bet aandeel van de gevaarlijke, lastige, hin-
derlijke of erg verwaarloosde patienten klein. Her gaat om enkele
duizenden mensen, die meestal ook al een lange en vergeefse hulpver-
leningsgeschiedenis achter de rug hebben. Het is wel de groep waar
de psychiatrie meer clan 5oo jaar geleden mee is begonnen. Her is nog
altijd de harde kern van de geestelijke gezondheidszorg. De tijd dat
de verschil lende GGZ-instellingen deze patienten op elkaar afkonden
schuiven is overigens wel voorbij. In de afgelopen 25 jaar hebben de
RIAGG's en de psychiatrische ziekenhuizen hun traditionele houding
van rustig wachten tot de individuele patienten komen (of worden
gebracht) laten varen. Ze zijn veel actiever geworden in bet oppakken
van de verantwoordelijkheid voor de geestelijke gezondheidszorg in
hun regio. Het land is verdeeld in ongeveer 4o werkgebieden, gezond-
heidsregio's, en in iedere regio is in principe een ziekenhuis en een
RIAGG verantwoordelijk voor bet aanbieden van een compleet pakket
aan geestelijke gezondheidszorg.

Die gezamenlijke opdracht heeft psychiatrisch ziekenhuis en
RIAGG, ooit gezworen vijanden, geleidelijk tot elkaar gebracht. In
dezelfde regio kwamen ze ook dezelfde patienten tegen, die nu eens
opgenomen, dan weer begeleid of van goede medicijnen voorzien
moesten worden. De RIAGG werd psychiatrischer en bet ziekenhuis
socialer. Beiden hadden ook steeds meer behoefte aan verrijking van
hun aanbod met allerlei op specifieke groepen patienten en spe-
cifieke problemen toegespitste behandelingsmogelijkheden. Vanaf
1995 wordt bet voor steeds meer directies en besturen duidelijk dat
de groeiende samenwerking een fusiefuik is. 1e kunt niet meer terug
en in dit geval wilde men ook niet meer terug. Het gaat nu heel snel,
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aparte psychiatrische ziekenhuizen en onafhankelijke RIAGG's zijn
inmiddels al een kleine minderheid geworden. Op i januari 2000
konden er in een keer zelfs zeven fusies van psychiatrische ziekenhui-
zen met RIAGG's en in een aantal gevallen ook met instellingen voor
verslavingszorg of beschermd wonen gemeld worden. Provincies als
Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland kennen al enige tijd nog
slechts een GGZ-instelling. In Den Haag verenigt Parnassia de drie
Haagse RIAGG's, de twee psychiatrische ziekenhuizen en de instel-
ling voor verslavingszorg. Voor een regio van 450.000 mensen is dat
een organisatie met 3000 medewerkers en een budget van meer dan
250 miljoen per jaar.

Er is, zeker ook bij patientenorganisaties, wel wat zorg over de
psychiatrische monopolies die zo in eigenlijk alle gezondheidsre-
gio's zullen ontstaan. Het beeld wordtwat minder dreigend, wanneer
men bedenkt dat de nieuwe organisaties geen grote gelsoleerd lig-
gende gebouwencomplexen met zalen vol bedden meer zijn. De hulp-
verleningseenheden zijn meestal relatief klein en afgestemd op de
behoeften van een bepaalde buurt of een specifieke groep patienten.
Her aantal vestigingen, bet aantal teams en het aantal behandelings-
mogelijkheden is soms zo verwarrend groot, dat ook de medewerkers
alleen aan de naam en het logo nog kunnen zien dat ze deel uitmaken
van dezelfde organisatie.

Aan her begin van deze eeuw bestaat de geestelijke gezondheids-
zorg opnieuw uit nog maar enkele tientallen organisaties, maar
anders dan honderd jaar geleden zijn het nu bijna virtuele organisa-
ties geworden. Wie ze wil herkennen, kan het beste letten op het pot-
jeslatijn van namen als Meritrum, Symfora en Eleos of zich niet laten
misleiden door de dubbele bodem van geografische omschrijvingen
als Meerkanten en Geestgronden.

(i 5-2-2000)
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Armoedeval

Niemand praat meer over de armoedefuik, alle aandacht gaat uit
naar de armoedeval. Er zijn meer dan genoeg banen, maar voor veel
mensen met een uitkering is het financieel niet aantrekkelijk aan
het werk to gaan. luist als de uitkering laag is en zich op het niveau
van ongeveer het minimuminkomen bevindt, is een baan financieel
alleen interessant als her salaris werkelijk aanzienlijk hoger is dan
de uitkering. De reden daarvoor is simpel: de meeste mensen met
een uitkering op bijstandsniveau hebben daarboven nog recht op
allerlei subsidies, die ze al snel weer verliezen als hun inkomen gaat
stijgen. Er zijn in Nederland een miljoen huishoudens die huursubsi-
die ontvangen, per huishouden komt dat gemiddeld neer op driedui-
zend gulden per jaar. Huursubsidie is zeer inkomensafhankelijk en
bij lage inkomens wordt vaak iedere verbetering op het loonstrookje
afgestraft met een daling van de huursubsidie. Bij een huur van 6oo
gulden per maand zal er in reeel inkomen nauwelijks verschil zijn
tussen iemand met een bijstandsuitkering en iemand met een salaris
dat ruim 500 gulden daarboven ligt. Alleenstaanden, die een uitke-
ring hebben van 70% van het minimumloon, zullen zo'n sprong al
snel maken, als ze een volledige baan weten to krijgen. Voor mensen
met een gezin is dat moeilijker, omdat de uitkering al op bet niveau
van het minimumloon ligt.

Hoe lager het inkomen, hoe meer aanspraak er is op andere bron-
nen van financiele ondersteuning dan de huursubsidie. Zo verdelen
de gemeenten via de bijzondere bijstand nog eens een half miljard
per jaar onder de laagste inkomens. Daarnaast zijn er ook nog heel
war andere regelingen die mensen met lage inkomens het leven wat
gemakkelijker maken. Dat kan varieren van een bijdrage aan het
abonnement op krant of telefoon tot allerlei kortingsregelingen, van
vrijstelling van lokale heffingen tot de kosten van het schoolgeld of de
kinderopvang. Anders gezegd, voor iemand die in de bijstand zit en
een gezin heeft, zal werken pas aantrekkelijkworden als het loon zo'n
duizend gulden per maand hoger uitvalt dan de uitkering. Pas dan is
het verschil tussen enerzijds de wegvallende subsidies en anderzijds
de extra kosten die je als werknemer toch vaak moet maken (vervoer,
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kleding, meedoen met collega's) zo groot geworden, dat je er ook
werkelijk op vooruit gaat. We houden dan nog geen rekening met de
eventuele inkomsten die er ten tijde van de uitkering zwart of grijs
geweest zijn.

Het is moeilijk om aan de armoede to ontsnappen. De beginstap
blijkt groter to zijn dan voor veel mensen haalbaar is. Uit onderzoek
blijkt bovendien ook dat als men de stap naar werk wel heeft gezet, de
situatie vijf jaar later alleen bij een minderheid (40%) echt veel beter
is geworden. De armoedefuik blijft, ook in een tijd van hoogconjunc-
tuur en een krappe arbeidsmarkt, voor veel mensen een dreigend
perspectief. Wie Iangdurig van een laag inkomen afhankelijk is, zal
niet kunnen sparen en dus ook niet op eigen kracht in staat zijn tot
de grotere aanschaffingen die in elk huishouden op zijn tijd nodig
zijn. Een kapotte tv, een versleten wasmachine, een gestolen fiets zijn
dan weinig minder dan een ramp. De kans op het maken van schul-
den neemt toe en de mogelijkheid daar weer vanaf to komen neemt
daarmee evenredig ook weer af. Dat er nu meer aandacht is voor de
armoedeval dan voor de armoedefuik heeft to maken met het feit dat
een overal voelbaar tekort aan arbeidskrachten samen blijft gaan met
een blijvend groot aantal niet-actieven. Hetwerkloosheidscijfer is wel
gedaald tot nauwelijks 3%, en bij de autochtohen zelfs al tot 2%, maar
dat geldt veel minder voor het cijfer van degenen die zoals dat heet al
langere tijd `aan de kant' staan.

De situatie verbetert overigens wel. In 1995 was nog bijna 5% van de
volwassen bevolking tot 65 jaar bijstandsontvanger, in 1998 was dat
al onder de 4% gedaald. In kleine gemeenten zit men al ruim onder de
2%, maar in de drie grote steden Iigt het percentage toch nog boven de
tien. De daling is overal vooral sterk bij de jongste leeftijdsgroepen.
Van de ongeveer 400.000 huishoudens met een bijstandsinkomen in
1998 bestond ongeveer een kwart uit eenoudergezinnen (bijna altijd
met een vrouw aan het hoofd). In een op de drie van die gezinnen
was het jongste kind nog geen vijf jaar oud. Opmerkelijk is dat ruim
de helft van alle bijstandsontvangers alleenstaand is en ongeveer een
derde gescheiden. Bijna 40% zit al langer dan vijfjaar in de bijstand
en dat percentage is in enkele jaren sterk toegenomen. Ongeveer
een kwart is op zoek naar een baan en 13% werkt, meestal in deel-
tijd. 6o% wil niet werken of is niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt,
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meestal op grond van medische redenen of omdat men de zorg voor
kleine kinderen heeft. Het opleidingsniveau is gemiddeld aan de lage
kant: een op de drie bijstandsontvangers heeft niet meer dan lagere
school.

Het is duidelijk dat een groot deel van de mensen in de bijstand
niet veel kansen heeft op de arbeidsmarkt. Voorzover die kansen er
zijn, liggen ze vooral in de sfeer van de blijvend lage inkomens. En die
hebben ze al. De armoedeval lijkt maar voor een beperkte groep - de
helft, dat wil zeggen zo'n 200.000 mensen - een reeel probleem. Los
van iedere mogelijkheid je financieel to verbeteren lijkt een volledige
baan voor de andere helftvan de bijstandsontvangers nauwelijks een
serieuze optie. Ze hebben duidelijk weinig, to bieden aan werkgevers,
zijn ten dele ook van arbeid vrijgesteld en zien zichzelf ook niet als
een partij op de arbeidsmarkt. Zij zullen aangewezen blijven op de
combinatie van algemene bijstand, huursubsidie, bijzondere bijstand
en kortings- en kwijtscheldingsregelingen.

Voor de andere groep wordt nu druk gezocht naar mogelijkheden
om aan de armoede van een lage uitkering en aan de frustrerende
ervaring dat `werken niet loont' to ontsnappen. Dat zal niet gemak-
kelijk en zeker ook niet goedkoop zijn, want in feite gaat het om het
opnieuw laten ontstaan van een interessantverschil tussen minimum-
uitkering en minimumloon. Niemand pleit er voor de uitkeringen to
verlagen en weinigen willen het minimumloon verhogen. De oplos-
sing wordt dus gezocht in een regeling die de lage lonen fiscaal aan-
trekkelijker maakt dan de combinatie van uitkering en subsidies.

(10-3-2000)

i
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De eerste nacht

Hans Wiegel verlaat de Eerste Kamer. Op de mooie foto op de voorpa-
gina van Het Financieele Dagblad van donderdag Iijkt hij dat nog aller-
minst van plan. Hij staat er net zo onbeweeglijk onverzettelijk bij
als de zeer seniore senaatsmeubelen waar hij op leunt. Net als in de
`Nachtvan Wiegel' maakthij in zijn heel eigen lichaamstaal duidelijk
dat hij voor niemand opzij gaat. Het is dan ook niet vreemd dat de
aankondiging van zijn vertrek al onmiddellijk gevolgd is door specu-
laties over zijn terugkeer. Waar, wanneer, in welke rol? Het wachten
is op de wederkomst des heron, schreef ik al bijna, de wereld van het
maatpak verwarrend met de hemel van de Matthaus Passion.

Toen de Nacht van Wiegel viel on het kabinet een dag later daar-
over struikelde, was ik nog maar nauwelijks een jaar in `Den Haag'.
Het werd me als nieuwe directeur van eon van de planbureaus die het
kabinet moet adviseren pas na een paar dagen duidelijk hoe groot de
gevolgen van de val van een kabinet zijn. Hot mag langzamerhand
dan wel lijken dat het Binnenhof steeds kleiner wordt in de schaduw
van de steeds maar groter en hoger wordende departementen die in
slagorde achter de Lange Poten staan opgesteld, maar zo is het toch
niet. Als in de Treves-zaal en hetTorentje het licht uitgaat, kunnen de
reuzen daarachter ook niet meet verder.

Hoe vroeger het donker wordt aan de Hofvijver, hoe ergot dat is.
Er zijn heel wat kabinetten bijna op het einde van de rit gesneuveld,
en daar denkt bijna niemand meet aan. De val van hot kabinet Cals-
Vondeling na de `Nacht van Schmelzer' en de val van het kabinet Van
Agt-Den Uyl, kabinetten die nog in de eerste helft of zelfs het eerste
jaar van hun periode zaten, zijn echter allerminst vergeten. Met
de eeuwige roem van popsterren die to vroeg sterven en daarom
voor altijd een belofte blijven, heeft dat niets to maken. Hot gaat om
het afbreken van eon net begonnen proces van beleidsvorming en
wetgeving. In de parlementaire geschiedenis lijkt dat achteraf,
na hot aantreden en aanblijven van een nieuw on heel anders samen-
ge'steld kabinet, het sein geweest to zijn voor wat er binnen de altijd
gematigde Nederlandse tegenstellingen nog het meest lijkt op een
politieke waterscheiding. Voor de ambtenaren on adviserrs van toen
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moet bet vooral een traumatische ervaring zijn geweest.
De kabinetscrisis van 1999 kwam binnen een jaar na de vaststelling

van bet Regeerakkoord. Dat is een stuk met de omvang van een kleine
pocket en uiteraard verplichte lectuur. Ik had mij als ambtelijke nieu-
weling absoluut niet gerealiseerd dat het ook heel verplichtende lec-
tuur is. Dat kan ook bijna niet anders, omdat kabinetten in Nederland
nu eenmaal gevormd worden op basis van afspraken tussen partijen
die nooit alleen kunnen regeren. Die afspraken zijn compromissen
tussen soms moeilijk verzoenbare standpunten, dat weet iedereen,
zoals her ook niemand zal verbazen dat er in bet akkoord heel wat
passages staan, die in ieder geval op het eerste gezicht wat aan de
vage kant zijn. In de praktijk blijkt dan vaak toch dat de verschil-
lende partijen ieder voor zich wel duidelijke opvattingen hebben over
wat er `eigenlijk' staat. Dat kan dan de nodige problemen apleveren,
maar wat mij het meest verbaasde was toch wel dat bet regeerak-
koord behalve een beginselverklaring ook een stappenplan en zelfs
een reglement bleek to zijn. Het wordt niet ritueel opgevoerd als bet
weer eens tijd wordt voor mooie woorden, maar behoorlijk en naar de
letter uitgevoerd, zeker als het om geld gaat.

Zeker in het begin bepaalt bet regeerakkoord in belangrijke mate
de agenda. In het eerste jaar van een nieuw kabinet zie je dan ook
hoe alle bewindslieden hun portefeuille beginnen to vullen met noti-
ties en concepten van beleidsnota's, met studies die tot adviezen voor
wetsontwerpen moeten leiden, met de opzet van convenanten met
lagere overheden of met de memorie van toelichting bij de eerste echt
`eigen' begrotingen. In bet tweede jaar moet bet zo uitgezette beleid
als uitwerking van het regeeraccoord zijn beslag krijgen in reeksen
van wetsontwerpen, die bij voorkeur nog in de kabinetsperiode zelf
tot wet en werkelijkheid moeten worden. Na de Nacht van Wiegel leek
bet werk van al die departementale legers die net bezig waren hun stel-
lingen in to richten en hun kampen op de juiste plaatsen op to staan,
even helemaal voor niets geweest. Als de lijmpoging, het duurde toch
ook weer even voor dat serieus gepoogd kon worden, zou mislukken,
dan zouden er onvermijdelijk nieuwe verkiezingen hebben moeten
komen. Er was niet veel fantasie voor nodig om to voorspellen dat her
politieke landschap dan behoorlijke verschuivingen zou gaan verto-
nen met als gevolg ook weer een kabinet van andere samenstelling en
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mogelijk zelfs andere politieke signatuur.
In een parlementaire democratie is dat natuurlijk gewoon all in the

game, maar een onschuldig spelletje is het zeker niet. Het rekensom-
metje is gauw gemaakt. Een kabinet dat nog geen jaar zit, heeft alles
wat echt belangrijk is nog volop in voorbereiding. Valt het kabinet
en moet men zich opmaken voor de verkiezingen, een nieuwe kabi-
netsformatie en een nieuw regeeraccoord, clan gaat ook daar bijna
een jaar mee heen. Lopende zaken worden uiteraard afgehandeld, maar
nieuw beleid wordt niet ingezet en veel van wat begonnen is, blijft
liggen ofwordt op een laag pitje gezet. De nieuwe regering heeft uiter-
aard weer haar eigen beleidskeuzes en prioriteiten. Pas als die bekend
zijn, kan de trein weer gaan lopen. Bij een beginnend kabinet kan zo
een crisisnacht met terugwerkende kracht drie jaar voelbaar blijven.

Ditwas pas zijn eerste nacht, zei Hans Wiegel, toen hem deze week
naar zijn politieke toekomstplannen gevraagd werd: Na 33 jaar ver-
laat hij de politiek, maar hij lijkt nog allerminst aan het eind van zijn
dagen.

(25-3-2000)
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Het multiculturele debat

Toen de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid alweer een
kwart eeuw geleden een beeld ontwierp van Nederland in het jaar
2000, hadden de etnische minderheden daarin nauwelijks een plaats.
Ook op het Sociaal en Cultureel Planbureau kon men zich nog geen
goede voorstelling maken van de ontwikkelingen. In het beleid van
de regering, waarin nog vooral sprake was van `buitenlandse werk
nemers', stelde men een `doelbewust streven naar afsluiting' van de
migratie vast. Dat is toch war anders uitgepakt, want waar in 1975
met beginnende zorg over een groep werd gesproken die toen nog
geen 2% van de bevolking omvatte, gaat het nu om bijna io%. Ook
toen wist men al dat de meeste Turken, Marokkanen en Surinamers
hier zouden blijven wonen en ook toen al werd met enige bezorgd-
heid over de integratie in het onderwijs, de slechte huisvesting en de
groeiende werkloosheid gesproken, maar er was toch geen `sense of
urgency'.

Naarmate her met Nederland als geheel slechter ging, raakten
ook de etnische minderheden meer achterop. Achteraf lijkt hetwel
alsof dat vooral heeft geleid tot het schuldgevoel van een jarige, die
zijn partijtje in het water ziet vallen en niet weet hoe hij dat bij zijn
gasten weer goed moet maken. Een zwalkend beleid was het gevolg,
wat vooral zichtbaar werd in de eeuwig heen en weer gaande discussie
in het onderwijs over de plaats van de eigen taal. Inmiddels is daar
in het gewone lespakket geen plaats meer voor, maar het debat gaat
door. Wel lijkt de houding ten opzichte van de etnische minderheden
to veranderen, nu het met Nederland weer heel erg goed gaat en met
de allochtonen niet of in ieder geval veel minder. De toon is korzeli-
ger geworden, alsof het hun schuld is dat het werkloosheidscijfer bij
Turken en Marokkanen vier tot zeven keer zo hoog ligt als bij Neder-
landers, en bij Surinamers en Antillianen nog altijd twee totvier keer
zo hoog. De schoolprestaties zijn ook minder. Ze beginnen met een
taalachterstand van twee jaar en bij het verlaten van het basisonder-
wijs is die er nog steeds. Dat geldt niet voor iedereen, maar toch is
het verschijnsel hardnekkig en her lijkt alleen nog maar versterkt
to worden door het `zwart' worden van veel basisscholen in de ach-
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terstandswijken van de grote steden. Een groot deel van de etnische
minderheden woont daar en van de kinderen onder de twaalfjaar is in
de grote steden meer dan de helft van allochtone herkomst.

Het heeft niet zo veel zin om de schuld van de blijvende achterstand
bij de Nederlanders, de overheid of de allochtonen to leggen. Dat
gebeurde wel in het multiculturele debat, dat sinds het verschijnen
van Paul Scheffers artikel `Het multiculturele drama' in NRC-Handels-
blad van 29 januari 2000 met ongekende heftigheid woedt. Scheffer
vindt dat het `huidige beleid van ruime toelating en beperkte integra-
tie de ongelijkheid vergroot en bijdraagt tot een gevoel van vervreem-
ding in de samenleving'. Zijn scherpe oordeel was mede gebaseerd op
de cijfers over de school-en arbeidsmarktprestaties in de Rapportage
Minderheden 1999 van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dezelfde
cijfers overigens, die de Tweede Kamer al eerder ontevreden aan
staatssecretaris Adelmund voorhield, die overigens met hetzelfde
rapport in de hand kon volhouden dat er toch al heel veel bereikt was.
Kinderen van analfabete ouders uit het Rifgebergte, die in een ruk
doorgaan naar de universiteit, gelovige moslimvrouwen die ondanks
tegenwerking van hun familie succesvol in zaken blijken to zijn. Het
is allemaal waar, maar op de een ofandere manier telt her niet. Neder-
land maakt het goed en als her met bepaalde groepen niet goed gaat,
heeft iets of iemand het niet goed gedaan.

Daarover gaat het volgende week in de Tweede Kamer in het grote
integratiedebat met de voor het allochtonenbeleid verantwoordelijke
bewindslieden. Allemaal - onderwijs, sociale zaken, binnenlandse
zaken, grote stedenbeleid - staan zij in een lange traditie van beleid,
dat, ik heb er geen andere woorden voor, vooral erg omzichtig en voor-
zichtig is geweest. Dat lijkt me ook echt een belangrijk thema voor het
debat, omdat het iets zegt over onze opvattingen over de betekenis die
emigratie en immigratie voor migranten hebben. Her kost ons moeite
er de positieve kant van in to zien en we gaan er zonder dat overigens
to vragen al helemaal niet van uit dat anderen werkelijk graag `mede-
lander' zouden willen worden met alle rechten en plichten vandien.
We willen zelf Been rolmodel zijn en we stellen de nieuwkomers ook
niet voor een spannende uitdaging. De immigrant is een getrauma-
tiseerde, die moet worden opgevangen en begeleid. Dat dit bij alle
goede bedoelingen mensen ook afhankelijk maakt, ontslaat van de
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verantwoordelijkheid voor bet eigen leven en terugduwt in de rol van
de eeuwige ontvanger van wat uiteindelijk toch meer aalmoezen dan
geschenken zijn, wordt dan vergeten.

In dit opzicht zou men zich voor de toekomst war meer `Ameri-
kaanse toestanden' wensen. In de praktijk komt dat erop neer dat je
geacht wordt Amerikaan to willen worden - waarom zou je er anders
naar toe gaan? - en dat je voor een belangrijk deel op eigen kracht zult
moeten bewijzen het to zijn. Hoe succesvoller je bent, hoe meer je ook
Amerikaan bent, ook al blijf je offers brengen voor je voorouders of
spreek je Spaans. Waar je zelf verantwoordelijk bent voor je slagen,
kan ten ander ook nietverantwoordelijk zijn voor je falen. Zo scherp
zal het in Nederland met zijn sterk tot zorgen geneigde cultuur nooit
gespeeld worden, maar het zou toch winst zijn wanneer het integra-
tiedebat niet zou blijven steken in de vraag wie nu de `schuldig' is aan
war er slecht is gegaan. Het zou mooi zijn, wanneer de aandacht zich
meer zou richten op de vraag war immigranten zelf willen doen om
een goede plaats in deze samenleving to vinden. De volgende vraag is
dan of in her beleid daar tot nu toe voldoende rekening mee is gehou-
den. Voor de regering is dat een gewetensvraag, voorde immigranten
een uitdaging.

(8-3-2000)
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Duurder, beter, anders

Ze zijn al bijna vergeten, maar onlangs werden ze op een studiedag
in het Radboudziekenhuis in Nijmegen ook namens de regering
toch nog bedankt voor hun werk. Tot begin jaren zeventig werd een
groot deel van de zorg voor zieken, geestelijk gehandicapten, psychi-
atrische patienten en demente bejaarden gegeven door religieuzen.
Fraters, nonnen en aan de protestantse kant diaconessen hebben in
continudienst en tegen nauwelijks meet dan kost en inwoning iets
mogelijk gemaakt, wat toen niet betaald kon worden en inmiddels
opnieuw onbetaalbaar is geworden. Wat nu door honderdduizen-
den verpleegkundigen en ziekenverzorgenden tegen een nog altijd
niet erg hoog salaris wordt gedaan, is een eeuw lang de vrijwillig
aanvaarde taak van tienduizenden religieuzen geweest.

Vanafhet moment dat hun taken definitiefzijn overgenomen door
professionele `leken' (die sindsdien juist alle niet-professionals als
leken zijn gaan beschouwen), wordt er ook met zorg gekeken naar
de almaar stijgende kosten - in 20000 zo'n 75 miljard gulden - van
de gezondheidszorg. Een belangrijk deel van die kosten komt voort
uit het feit dat de zorg voor zieken en gebrekkigen gewoon werk is
geworden. Dat werk kan bovendien maar heel beperkt door machines
vervangen worden en waar-de productiviteit niet kan stijgen, worden
de personeelskosten steeds hoger. Tegelijkertijd is de effectiviteit van
de gezondheidszorg toegenomen - er kan in ieder geval veel meer
dan vroeger - en ook dat leidt tot een snelle groei van de kosten. Dat
wordt nog eens versterkt, omdat ook de kwaliteits- en veiligheidsei-
sen op alle fronten steeds verder verhoogd worden. Tenslotte blijft
ook de bevolking groeien met ongeveer ioo.ooo mensen per jaar en
stijgt zelfs de levensverwachting nog steeds. Voor vrouwen ligt die nu
al boven de tachtig jaar en mannen die de leeftijd van 65 jaar halen,
mogen eveneens verwachten nog zo'n 15 jaar to zullen leven. Over
15 jaar zullen er ongeveer 3 miljoen bejaarden zijn, 40% meet dan
in 2000. In meerderheid zullen zij langer gezond en zelfstandig zijn
dan de huidige bejaarden, maar ook dan zal gelden dat in ziekenhui-
zen en verpleeghuizen toch vooral zorg geboden zal worden aan zeer
oude mensen. Dat zullen er aanzienlijk meer zijn dan nu en dat zal de
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kosten van de gezondheidszorg blijvend doen stijgen.
Bij gelegenheid van het i5o-jarig bestaan bracht de KNMG nog net

voor her millennium een aardig boekje (Zorgen na morgen) uit met zo'n
honderd visies op de geneeskunst in de 2iste eeuw. Opvallend was
dat de meeste auteurs erg optimistisch waren over de kansen op een
betere diagnostiek en effectievere ingrepen en geneesmiddelen - her
zou helaas allemaal wel erg duurworden- maar dat somberheid over-
heerste zodra hetging om de zorgvoor chronisch zieken en gehandi-
capten. Ook zonder technologische vernieuwingen zou die zorg in de
nodige omvang en intensiteit moeilijk betaalbaar blijven. Wachtlijs-
ten, eigen bijdrageregelingen en geheel particuliere kwaliteitszorg
lijken onvermijdelijk. Ik denk dat het perspectief op de lange termijn
zeker gunstiger is. Dankzij de ontwikkelingen op her gebied van de
genetica en de moleculaire biologie zal in de 21ste eeuw her probleem
van de chronische ziekten grotendeels opgelost kunnen worden. Her
is zelfs niet uitgesloten dat de opgewekte Amerikaanse collega's die
ouderdom als `just another disease' zien, gelijk krijgen. Een gezonde
hoge ouderdom zou dan net zo gewoon kunnen worden als een hoge
leeftijd met de nodige klachten dat nu at is.

Op de korte termijn, de komende vijftien jaar, zijn dat soort specta-
culaire doorbraken niet to verwachten. Hoewel op een `top'conferentie
van het ministerie van vws vorige week in het Kurhaus de discussie
over grensverleggende trends in dit eerste decennium toch weer vooral
ging over de kansen op de invoering van een basisverzekering voor
iedereen, is er toch ook inhoudelijk wel wat meer to zeggen over de
grenzen die in de komende jaren in de zorg verlegd zullen worden. De
zorgvragers zullen niet alleen vaker oud zijn, maar ook meer afkom-
stig zijn uit andere landen en culturen. Onze gezondheidszorg houdt
nog steeds to weinig rekening met her feit dat dan zo'n 12 tot 14% van
de Nederlandse bevolking uit allochtonen zal bestaan. De Nederlan-
ders zelfzullen tegen die tijd zeker nog mondiger zijn dan ze nu at zijn,
zich steeds duidelijker als `klant' opstellen en voor hun eigen geld- of
dat van hun werkgever! - goede en prompte service verwachten. Meer
dan nu zal de gezondheidszorg zich bezig gaan houden met de relatie
tussen arbeid en gezondheid, zowel Iichamelijk als geestelijk.

De rol van artsen en apothekers zal veranderen. Zij zullen meet
begeleiders van patienten worden en voor de diagnostiek en de keuze
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van de behandeling sterk afhankelijk zijn van standaarden en proto-
collen, die direct aan het dossier van de patient gekoppeld kunnen
worden. De medische behandeling wordt daardoor zowel individue-
ler als objectiever, beter passend bij de patient en tegelijkertijd beter
controleerbaar. De nu nog scherpe scheidingen tussen ziekenhuis,
huisarts en thuiszorg zullen verdwenen zijn, maar meer dan nu zal
het van de patient zelfafhangen hoe bet hulpverleningspakket er uit-
eindelijk uit zal zien. Het kan best zijn dat iedere Nederlander dan een
basisverzekering heeft, maar dat hoeft niet per se ook voor iedereen
hetzelfde pakket to omvatten. Een particuliere basisverzekering zou
de verzekerde kans geven zijn zorgmandje tot op zekere hoogte naar
eigen voorkeur zelf to vullen.

Dat de gezondheidszorg als systeem werkelijk sturing zou ont-
vangen van de zorgvragers, lijkt niet erg waarschijnlijk. Anderen,
zorgverzekeraars met name, zullen dat voor de patienten doen en de
zorgaanbieders zullen ook steeds meer zorgaanbemers worden, die
leveren wat gevraagd wordt op het moment dat het gevraagd wordt.
Doen ze dat niet, dan zal de liberaliserende werking van de Europese
regelgeving ook hier voelbaar worden. Er zijn nu al buitenlandse zie-
kenhuizen, die graag met Nederlandse verzekeraars zaken willen
doen.

Toen de gezondheidszorg nog weinig to bieden had en de dokter
nog weinig kon, was bet ontzag voor de medische stand groot en het
gezag van de dokter nog ongebroken. Als professie heeft het medi-
sche beroep zeker aan status ingeboet. Opvallend is dat de toename
in effectiviteit, de ontwikkeling van de'evidence-based medicine',
niet alleen tot een verzakelijking van de verhouding tussen arts en
patient leidt, maar ook tot een gewoner worden van de geneeskunde.
Net zoals het liefdewerk van de religieuzen plaats heeft gemaakt
voor bet beroepswerk van verpleegkundigen met vrije weekends en
atv-dagen, zo verandert ook de roeping van het dokterschap in een
beroep en zelfs steeds meer in een gewone functie in een gezond-
heidszorgorganisatie. Een echte markt zal de gezondheidszorg nooit
worden, maar de grenzen zijn al wel verlegd in de richting van een
gewone bedrijfstak.

(22-4-2000)
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De digitalisering van het dagelijks leven

De twee zakenmannen naast mij zaten hoofdschuddend over hun
agenda's gebogen. Ze kwamen er niet uit en bijna tegelijkertijd
grepen ze naar hun mobiele telefoon om hun secretaresses to vragen
of er nog ergens een gaatje voor een nieuwe afspraak to vinden zou
zijn. Niets bijzonders dus, maar het was wel 1988 en de plaats was
een McDonald's in Hongkong. Ik had nog nooit een mobiele tele-
foon gezien en dacht eerst dat die mannen rekenmachientjes voor
zich hadden liggen. Zouden ze er nu weer zitten, dan zouden ze hun
mobieltje waarschijnlijk niet eens meer nodig hebben. De elektroni-
sche agenda gaat zelf het `gaatje' zoeken en laat de nieuwe afspraak
bij de secretaresse in de computer opslaan.

Niets went zo snel als elektronisch gemak, maar dan moet het ook
wel echt gemakkelijk zijn. De computer is dat nog altijd niet, de video-
recorder evenmin, en van de voordelen van de elektronische agenda
heeft nog niemand mij kunnen overtuigen. De chipknip is weer wel
gemakkelijk to laden, maar kan zich nog onvoldoende bewijzen op de
plaatsen waar het gebruik het gemakkelijkst zou zijn: parkeermeters,
bus- en treinkaartenautomaten, kortom, overal waar nu veel gepast
muntgeld nodig is. Als het lukt om van die rompslomp of to komen,
wordt de chipknip vanzelfpopulair. De pincode is het nu al: in 1998
gebruikte 94% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder de pincode
voor betalingen en geldopnames. Alleen een kleine minderheid (150/0)
van de mensen boven de 65 jaar was er nog niet aan toe. In die groep
is ook de personal computer nog niet erg doorgedrongen. Twee jaar
geleden had bijna 8o% van de ouderen nog geen pc, terwijl van de
volwassenen toen al bijna twee op de Brie overzo'n apparaat-mees-tal
met behoorlijk wat toebehoren - beschikten. Inmiddels ligt dat per-
centage zeker alweer aanzienlijk hoger, want de 'digital isering van de
leefwereld' verloopt erg snel.

In een op de drie huishoudens was in 1998 een mobiele telefoon to
vinden en nog eens een op de zes huishoudens was van plan er een
aan to schaffen. Men kende zijn eigen verlangens toen kennelijk toch
onvoldoende, want inmiddels is de mobiele telefoon al bij meer dan
de helft van de huishoudens to vinden. De ontwikkeling van de toe-
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gang tot en het gebruik van internet verloopt zo mogelijk nog sneller.
In 1995 hadden nog maar enkele procenten van de bevolking toegang
tot internet. Inmiddels praten we over enkele tientallen procenten, al
is lang niet iedereen ook een actieve gebruiker.

In nauwelijks tien jaar tijd is de digitalisering merkbaar en zicht-
baar ons dagelijks leven binnengedrongen. Daarvoor was er al sprake
van een voor het publiek bijna onzichtbare digitalisering op kantoor
en in de industrie. Hoe gek het ook klinkt, ik denk dat in de toekomst
ook in het dagelijks leven de digitalisering weer minder merkbaar
zal worden. Hoe vernuftig elk systeem op zich ook in elkaar zit, bet
is natuurlijk erg onhandig dat je bij Albert Heijn korting krijgt met
je bonuspas, punten verzamelt met de airmiles-kaart en de rekening
betaalt met een pinpas. In de nabije toekomst zal dat allemaal in een
keer kunnen.

Toen de auto-industrie nog in de kinderschoenen stond, kwam van
de fabriek ook een chauffeur-monteur mee om de gelukkige bezitter
een paar dagen Lang in to wijden in de geheimen van de bediening van
juist deze auto. Nu zijn alle auto's in principe gelijk wat de bediening
betreft en bovendien zo geconstrueerd dat de gang naar de garage tot
een minimum beperkt kan blijven.

De mogelijkheden van combinatie, harmonisatie en standaardisa-
tie worden digitaal nog onvoldoende benut. In veel gevallen moet de
gebruiker nog to veel dingen zelfdoen en veranderen de systemen of
de apparaten veel sneller dan voor hem prettig en gemakkelijk is. Het
is allemaal nog erg aanbod- en aanbiedersgericht. Symbolisch daar-
voor is de paradoxale opdracht in Windows om `start' aan to klikken
als je wilt afsluiten. Dit soort ontwerperslogica wijst meestal op het
bestaan van een monopolie aan de aanbiederskant, maar je kunt het
ook zien als een typisch kenmerk van een eigenlijk to snel en to rom-
melig verlopende ontwikkeling. Her gemak van de klant komt pas op
de eerste plaats als de groeistuipen achter de rug zijn en de markt een
beetje in evenwicht is gekomen.

Zover is het nog lang niet en voorlopig lijkt iedereen vooral bezig
met het verzinnen van allerlei fantastische nieuwe gebruiks- en toe-
passingsmogelijkheden. Op termijn zullen grapjes als over zure
melk klagende koelkasten ofkleren die zichzelfwassen toch minder
belangrijk en vooral ook minder aantrekkelijk blijken dan de integra-
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tie van functies en vergroting van bet gebruiksgemak.
De beroemde diffusie-innovatie-theorie van E.M. Rogers ver-

telt ook in dit geval hoe het zal gaan. Mensen zijn geTnteresseerd
in nieuwe producten als ze voordeel brengen, zoals lagere kosten,
sneller werken, meer status, gemak in her gebruik, succesvol gede-
monstreerd kunnen worden en vooral goed aansluiten bij de eigen
behoeften. De pc voldoet nog tang niet in alle opzichten aan deze
voorwaarden. Daarom willen veel mensen er ook geen: de prijs is
hoog, de bediening is niet eenvoudig, je kunt er in eerste instantie zelf
niks mee en wat moet je met zo'n ding in huffs als je toch nooit een
brief schrijft of de encyclopedie raadpleegt?

Met de mobiele telefoon is dat heel anders. Hij voorziet zelfs in
nooit eerder zo direct gevoelde behoeften. Te kunnen laten weten dat
je in de file staat en dat het nog even duurt voor je er bent, geeft rust,
zeker als je dat kunt melden aan een kind dat ergens op je staat to
wachten. Reizigers op Schiphol blijken bijna allemaal behept met de
behoefte om nog even aan het thuisfront to laten weten dat alles goed
gaat en dat ook ditvliegavontuur weer zal gaan behoren tot de catego-
rie niets-aan-de-hand. De gsm maakt het voor het eerst mogelijk ver
van bet nest to zijn en tegelijkertijd toch letterlijk binnen gehoorsaf-
stand to blijven. Dat geeft een verslavend gevoel van veiligheid en bet
is nog gezellig ook. Wie eenmaal een mobiele telefoon heeft, is niet
graag meer mobiel zonder telefoon.

Zelfs de geavanceerdste technologie blijkt mensen niet to verande-
ren. Integendeel zelfs, succesvol is juist die technologie die het best
aansluit bij de `natuur' van de mens. Digitalisering van de leefwereld
maakt verrassend duidelijk dat mensen dieren zijn die zich het lek-
kerst voelen in een omgeving die veilig en comfortabel is, gezellig-
heid en contact biedt en er rekening mee houdt dat mensen op genot
en gemak gesteld zijn. De digitalisering domesticeert de mens en
maakt hem tot zijn eigen huisdier. Dat is geen slecht lot.

L. van Dijk, J. de Haan, S. Kijken (2000). Digitalisering van de leefwereld. Den
Haag: sc[p

(6.5-2000)
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Vuurwerk op een Vinex-lokatie

Vrijdag 25 september 1998 was bijna net zo'n mooie dag als vorige
week zaterdag. In de Putterstraat en de Nachtegaalstraat waren veel
mensen in hun tuin bezig, toen de Rijksplanologische Commissie
langskwam. Meer dan 20 mannen in pak, onder aanvoering van voor-
zitter Hans Gruijters en wethouder Buursink. Een van de bewoners
herkende hem en kwam namens de hele buurt nog eens vertellen dat
iedereen hier wilde blijven wonen. De huizen waren wel niet groot,
maar stonden er goed bij en hadden een mooie, diepe tuin aan de
achterkant. Om de hoek lagen de hoge gebouwen van de Grolsch-
brouwerij en aan de andere leant de rommelige fabrieksgebouwen
van de grote Roombeek. Wij waren net de Tollensstraat uitgekomen,
nadat stedenbouwkundige Riek Bakker en burgemeester Mans in de
lege hallen van spinnerij De Bamshoeve trots de maquette hadden
getoond van wat met iioo huizen de grootste binnensteedse Vinex-
Iokatie van Nederland zou worden. Daarom gingen we er ook kijken.
Op onze wandeling liepen we om S.E. Fireworks heen. Dat is toen
niemand opgevallen en er is ook niets over gezegd. Op een luchtfoto
van het to saneren gebied herken ik nu de vuurwerkbunkers op het
binnenterrein. Precies op die plek was door Riek Bakker een kinder-
speeltuin achter een nieuwe straat met eengezinswoningen gepland.
De Putterstraat en de Nachtegaalstraat met hun aardige arbeiderswo-
ningen zouden in haar plan overigens gewoon blijven bestaan.

Dit deep van Enschede, Groot Roombeek, is nu bijna helemaal
verwoest of minstens ernstig beschadigd. Op dezelfde dag stortte in
Cairo een flatgebouw in en daar verdwenen minstens zoveel mensen
onder her puin als in Enschede, maar ook al zijn de feiten bijna het-
zelfde, de beleving is toch anders. Het is ver weg, er zijn geen beel-
den van en er is niet de eigen herinnering aan de idylle van dat kleine
wijkje met mensen die daar vaak al tientallen jaren wonen. Hun kin-
deren wonen soms vlak achter hen, in de tuin staat een duivenkooi en
de keuken is net vernieuwd. De tv liet beelden zien van opengebroken
schalen van gezelligheid, de koffie nog in de goudgerande kopjes op
de salontafel. Wie zijn eigen huis maandag weer zo terug vond, heeft
geluk gehad. Veel mensen zijn in enkele minuten tijd niet alleen hun
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huis kwijtgeraakt, maar ook hun hele levensgeschiedenis. Trouwfo-
to's, de video van de geboorte van bet eerste kind, bet horloge van
opa, de eigen boeken en platen, bet is allemaal verdwenen en in veel
gevallen voor geld ook niet meer to koop. Voor kleren en meubels
geldt dat minder, maar vervanging door iets nieuws heeft toch niet
dezelfde waarde als de gehechtheid aan wat vertrouwd en eigen was.
Her nieuwe weegt daar zeker aanvankelijk niet tegen op, bet kost tijd
om afscheid en afstand to nemen van wat verloren is gegaan.

Wie zijn huis verliest, wordt niet vrij, maar juist zeer afhankelijk.
Architecten en wereldverbeteraars proberen telkens weer mensen
to overtuigen van bet nut en de efficiency van gemeenschappelijke
voorzieningen. Het is gemakkelijker, goedkoper en laat je veel meer
vrij. Elke keer weer echter blijkt dat mensen zich niet vrijer en onaf-
hankelijker voelen dan wanneer ze zelf de baas zijn over hun eigen
omgeving. De bedden in de Diekmanhal zullen niet eens altijd slech-
ter geweest zijn dan thuis en bet eten misschien zelfs wel beter, maar
dat is uiteindelijk allemaal niet belangrijk. Mensen hebben hun eigen
veilige territoir nodig, waar anderen niet zomaar toegang hebben.
Wie letterlijk op straat staat met niet meer dan een T-shirt en een
korte broek aan, is kwetsbaar, voelt zich verlegen en kan snel angstig
of juist agressiefworden. Dat verklaart ook waarom mensen in die
situatie soms zo onheus kunnen zijn tegen hulpverleners. Hulp wordt
verleend aan hulpelozen en dat wil je juist in een omgeving waarin je
dat nooit was, niet zijn.

De ontploffing in Enschede is natuurlijk een traumatische erva-
ring geweestvoor iedereen die er bet slachtoffer van is geworden. Dat
wil niet zeggen dat iedereen er ook blijvend last van zal houden of
een posttraumatische stress-stoornis zal ontwikkelen. Van een PISS
is sprake wanneer mensen lange tijd en intensief steeds maar bezig
zijn met wat hen overkwam en tegelijkertijd proberen alles to vermij-
den war met bet trauma in verband staat. Men reageert anders dan
normaal en is bijvoorbeeld erg schrikachtig ofwaakzaam, snel prik-
kelbaar of niet in staat zich op zijn werk to concentreren.

Hoewel veel mensen die bij een ernstige gebeurtenis betrokken
zijn, dit soort verschijnselen weleens zullen hebben, ontwikkelen
de meesten toch geen PISS. Integendeel, ze zullen weer snel hun
gewone ]even willen oppakken en daar meestal ook goed in slagen.
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Dat gaat beter en gemakkelijker als zijzelf, hun kinderen, hun huis
en hun spulletjes redelijk onbeschadigd zijn gebleven. Als dat ook
voor hun buren en vrienden geldt, worden de kansen op een snelle
normalisering van het bestaan nog groter. Zeker door de nasleep
van de Bijlmerramp is het duidelijk geworden, dat het ook belang-
rijk is dat mensen serieus genomen worden in hun klachten en hun
zorgen. Huisartsen kunnen daar aan bijdragen door iedereen die dat
wil lichamelijk goed to onderzoeken en rekening to houden met sla-
peloosheid en wakker schrikken, paniekaanvallen en allerlei vormen
van angstig en dwangmatig gedrag (is het gas wel uit? kunnen we het
huis wel zo achterlaten?). Dat kan ook na lange tijd nog onverwacht
optreden. Een psychotraumatiserende gebeurtenis is vaak maar een
kwestie van seconden of minuten, maar de ontregeling die het bij
mensen teweeg kan brengen, kan blijvende psychische veranderin-
gen tot gevolg hebben.

Ofdat her geval zal zijn, is individueel niet to voorspellen. De kans
crop wordt zeker groter als er rond de ramp onzekerheden en onrust-
barende geruchten blijven ontstaan. Waren er toch giftige stoffen
in het spel? Proberen de verantwoordelijken hun aftocht to dekken?
Houdt het gemeentebestuur zaken achter? Het felt dat de ontploffing
zelf goed op foto en video is vastgelegd, kan positief werken, maar
kan ook weer traumatiserend zijn, wanneer mensen bij herhaling,
onverwacht of met suggestiefcommentaar beelden to zien krijgen
waarin ze hun eigen familieleden ofvrienden, hun huis of hun auto
in vlammen zien opgaan. Vroeger was in dit soort situaties beeldma-
teriaal zeldzaam, maar tegenwoordig is er een overvloed aan materi-
aal dat ook steeds weer opnieuw getoond wordt. We weten eigenlijk
nog maar nauwelijks wat dat doet met de mensen die er zelf bij zijn
geweest.

Anders dan na de vliegtuigramp in de Bijlmer, die in veel opzichten
lijkt op wat er nu in Enschede is gebeurd, zal nu met ondersteuning
van Radio Oost wel een informatie- en adviescentrum worden inge-
richtwaar mensen terecht kunnen om hun verhaal tevertellen (en dat
verhaal zal vaakverteld moeten worden), vragen to stellen en elkaar to
ontmoeten. Voor hulpverleners en gemeentebestuur betekent het ook
dat het directe contact met de slachtoffers en betrokkenen bewaard
blijft. Zo'n centrum is niet een zaak van een paar weken ofmaanden,
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het zal er volgend jaar on! deze tijd ook nog zijn, misschien nog wel
veel langer.

(20-5-2000)
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De school als les

Er zijn van die families die al vijf of zes generaties lang dokters,
advocaten of hoogleraren afleveren, maar de meeste lezers van deze
toch deftige krant zullen drie generaties terug in hun eigen familie
niet veel meer opleiding dan alleen lagere school aantreffen. Hogere
opleidingsniveaus werden pas in de tweede helft van de twintigste
ceuw gewoon. Nog pas vijfentwintig jaar geleden had een derde van
de beroepsbevolking (15-64 jaar) niet meer dan lagere school, nu komt
dat nog maar heel weinig voor en dan vooral bij allochtonen. Midden
jaren zeventig volgde niet meer dan een op de vijfjongens en een op de
tien meisjes nog dagelijks onderwijs. Het verschil tussen de seksen is
op dit gebied inmiddels helemaal verdwenen en de helft van alle jon-
geren van die leeftijd studeert nog. Van de werkende bevolking heeft
een kwart een hogere beroepsopleiding of een academische titel. In
1999 verwierven meer mensen de doctorstitel (25oo) dan er aan het
begin van de eeuw studenten waren.

Het opleidingstraject wordt gemiddeld steeds langer en het oplei-
dingsniveau gemiddeld steeds hoger. In de komende jaren zal dat
ook steeds duidelijker zichtbaar worden in de samenstelling van de
beroepsbevolking. Hetverschil in opleidingsniveau tussen de nieuw-
komers op de arbeidsmarkt en de met pensioen gaande jaargangen is
gigantisch. Dat is overigens al zo'n vanzelfsprekendheid geworden,
dat bijna niemand daar nog aandacht aan besteedt. Veel belangrijker
dan de verschillen tussen de generaties zijn de verschillen binnen de
jongste generatie zelf geworden. )ongens gaan niet meer langer en
ook niet `hoger' school dan meisjes, maar anders dan bij medicijnen,
rechten of psychologie, waar meisjes inmiddels de meerderheid van
de studenten vormen, komen we in de betavakken en in de techniek
nog altijd bijna alleen jongens tegen.

Het is dit soort verschil dat maatschappelijk gesproken een gene-
tische ongemakkelijkheid oproept. Liggen de betavakken en vooral
de technische vakken meisjes uiteindelijk van nature toch minder of
wordt deze richting hen thuis en op school tegen gemaakt? Heel voor-
zichtig verschuift de opinie nu toch op in de richting van de `naturr'.
Dat is zeker (nog) niet het geval met dat andere grote verschil in
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schoolprestaties : kinderen en jongeren uit de etnische minderhe-
den doen her op school gemiddeld minder goed dan van oorsprong
Nederlandse kinderen. Dat komt heel scherp naar voren in de Rap-
portage Minderheden 1999 van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
Her was dit rapport dat Paul Scheffer aanzette tot zijn veelbesproken
essay in NRC Handelsblad over 'Her multiculturele drama' en in de
Tweede Kamer leidde tot een dramatisch debat met staatssecretaris
Adelmund.

Er is inderdaad duidelijk sprake van een verschil, maar het beeld
is toch niet zo eenduidig als vaak wel gedacht wordt. Zo blijken de
beste prestaties in her lager onderwijs niet door Nederlandse kinde-
ren geleverd to worden, maar door jonge Chineesjes en Vietnamees-
jes, ook als het om taalvaardigheid gaat. Marokkanen en Turken zijn
steeds de hekkensluiters, de Surinamers en Antillianen zitten alweer
dicht tegen hun Nederlandse leeftijdgenootjes aan. In het algemeen
doen allochtone meisjes het op school wat beter dan de jongens,
maar dat verschil moet ook weer niet overdreven worden. Je krijgt uit
de verhalen nu weleens het beeld dat Marokkaanse meisjes meteen
doorstoten naar de universiteit, terwijl er met de jongens geen land
to bezeilen zou zijn. In individuele gevallen kloppen de verhalen wel,
maar op statistisch niveau blijft er weinig van over.

Zou je alleen kijken naar het verschil in opleiding tussen alloch-
tone ouders, met name die uit Marokko en Tdrkije, en hun kinderen,
dan is de educatiesprong die in een generatie gemaakt wordt, zonder
meer indrukwekkend. Van de ouders is de overgrote meerderheid
nooit of maar enkele jaren naar school gegaan, voor hun kinderen is
tien jaar school al heel normaal geworden. Wel blijkt uit onderzoek
dat de middelbare school heel vaak niet wordt afgemaakt en dat in
vergelijking met Nederlandse kinderen maar een beperkt deel het.
hoger onderwijs weet to bereiken. De achterstand wordt ook niet zo
gemakkelijk ingelopen, omdat het-eindniveau van Nederlandse kin-
deren ook nog steeds hoger wordt.

De verschillen tussen de verschillende etnische groepen, de
Nederlanders incluis, worden vooral toegeschreven aan sociale fac-
toren. Het gaat dan vooral om de geringe onderwijservaring van de
ouders, het ontbreken van een educatief opvoedingsklimaat en een
vaak blijvende taalachterstand. In haar net verschenen proefschrift
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Stapvoets voorwaarts heeft Pretty Liem de betekenis van deze factoren
kunnen laten zien in een vergelijkende studie onder Surinamers
in Nederland. Met de hier geboren tweede generatie gaat het in alle
opzichten beter dan met de eerste generatie: meer opleiding, betere
banen, minder werkloosheid en meer beroepsmobiliteit. Terwijl de
eerste generatie in Nederland sociaal minder hoog uitkwam dan de
eigen ouders in Suriname, weten de in Nederland geboren kinderen
dankzij een gemiddeld hoger opleidingsniveau wel weer hun ouders
voorbij to streven. De achterstand is overigens nog niet weg en ook
zijn er nog opvallende verschillen tussen Creolen en Hindoestanen.
Interessant is wel dat Surinaamse vrouwen inmiddels een hogere
arbeidsparticipatie hebben dan Nederlandse vrouwen. Zelfs als zij
alleen verantwoordelijk zijn voor een gezin - en dat is nogal eens het
geval - slagen zij er toch in dat met werk to combineren. Ten goede
opleiding is je man,' zo heet het dan en dat klopt in Nederland zelfs
nog meer dan in Suriname.

Pretty Liem, die haar onderzoek al in 1994 uitvoerde, is op grond
van de situatie toen, redelijk optimistisch over de integratiekan-
sen van de Surinamers in Nederland. De ontwikkeling sinds 1994
heeft haar zeker gelijk gegeven, al gaat het inderdaad allemaal niet
zo verschrikkelijk snel. Zelf hoopt en verwacht zij dat ook de andere
allochtone groepen dankzij een betere opleiding een betere plaats
in de samenleving zullen kunnen verwerven. Dat is de weg, want de
Nederlandse samenleving is ook steeds meer een diploma-samenle-
ving geworden. Herkomst speelt nauwelijks een rol, als men over de
juiste papieren beschikt. Zeker voor de tweede generatie allochtonen
zal bij een verdere verkrapping van het aanbod aan arbeidskrachten
gelden, dat het gevaar van een tweedeling niet meer zit in de andere
herkomst, maar in het mislukken op school. Daarom is het ook zo
belangrijk dat taalachterstanden zo vroeg mogelijk worden opgehe-
ven en de kans op schooluitval zo klein mogelijkwordt gemaakt. Over
de vraag hoe dat het beste gedaan kan worden, lopen de meningen
jammer genoeg nog to veel uiteen.

(3-6-2000)
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Oranjegekte

Zonder de kleurentelevisie zou oranje nooit de nationale feestkleur
zijn geworden. In zwart-wit is oranje weinig meer dan een onbestemd
vuilgrijs vlak. De vaderlandse driekleur wordt dan beter herkend,
maar sinds de algemene invoering van de kleurentelevisie in de jaren
zeventig heeft oranje her pleit gewonnen. Geen wonder, want op het
scherm blijktde symboolkleurvan hetkoningshuis ineens een buiten-
gewoon sterke signaalwerking to hebben. Oranje is op de televisie een
opgewonden en opgetogen kleur, die zonder woorden overal dezelfde
boodschap uitdraagt: Hier is het feest, hier zitten de winnaars, hier
zijn de Nederlanders, kijk naar ons ! Zo duidelijk en triomfantelijk is
de boodschap zelfs, dat als de winnaars toch verliezers blijken to zijn,
het oranje ook onmiddellijk moet worden afgeworpen. Wat eerst van
het scherm afstraalde als de zon van het succes, verandert plotseling
in een ordinaire lap katoen en een belachelijk petje waar je nog niet
dood mee zou widen worden aangetroffen. Oorlogskleuren staan
alleen winnaars goed.

Echte winnaars dan, niet de door her geluk van een omstreden
strafbal gezegende Nederlandse voetballers in de eerste ronde
van het UEFA 2000 toernooi. Mede door de gene over een nietverdiende
overwinning valt het met de oranjegekte tot nu toe dan ook nog mee.
Dat zal snel veranderen als het Nederlandse team er uiteindelijk
toch in slaagt tot de volgende rondes door to dringen. Hele volks-
wijken zitten at klaar in hun oranje gepavoiseerde huizen en stra-
ten om samen en met heel veel bier door her lint to kunnen gaan.
De kleur die niemand staat zal dan weer met trots gedragen worden.
Niet alleen in de stadions, maar ook thuis, op school en op het werk.
Een beetje middenstander zal graag met de gekte meegaan en zijn
waren `oranje' aanbieden. lets hoger op de maatschappelijke ladder
zal de oranje stropdas of, Ieuk en ironisch tegelijk, het oranje strikje
een noodzakelijk bewijs van voetbalpolitieke correctheid worden. Ik
zag ook al oranje versierde kinderwagentjes. Een werd voortgeduwd
door een vader, die zich als Edgar Davids vermomd had. Het kind had
gelukkig een zonnebril op.

Alles oranje, ook ver buiten het voetbalveld. Hoe vreemd dat eigen-
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lijk is, blijkt pas als je naar oude voetbalfoto's kijkt. Tot ver in de jaren
zestig bestond het publiek van de voetbalstadions uit mannen met
hoeden en regenjassen, die ook op zondag een wit overhemd met een
das droegen. Het was een wereld waarin het uniform van de mid-
delbare leeftijd ook door jongeren nog gedragen werd, met als enige
verluchting een door oma gebreide kilometerdas in de kleuren van de
club. Met die beelden voor ogen vraag je je of hoe iemand als Johan
Huizinga, die in de jaren dertig al het `puerilisme' (de kinderlijke
onzin) als een gevaarlijke ziekte in de stadions om zich heen zag grij-
pen, zou reageren op de dress- en make-upcodes van nu. Wat op de
tribunes van de toeschouwers voor elkaar en voor de televisiecamera's
zichtbaar is - bovenlichaam, hoofd en armen - is veranderd in fors
voor deze eer betalende dragers van club- en landskleuren. De felle
kleuren maken de waves ook zo spectaculair, en dus ook zo populair.
Met een grijze hoed, een saaie regenjas en een zondagse sigaar valt op
dit gebied natuurlijk geen eer to behalen.

Televisie heeft het voetbalpubliek nationaal en internationaal
zichtbaar gemaakt en de kleurentelevisie heeft de tribunes zelf tot
spektakel gemaakt. Dat is zeker aanvankelijk niet bewust gebeurd,
maar het was niet moeilijk to ontdekken welke kansen hier lagen om
vooral ook visueel het eigen team to ondersteunen en tegelijkertijd de
tegenstander met de felle pracht van de eigen clubkleuren to impo-
neren. In de multiculturele wereld die juist het voetbal bij uitstek is,
leert men ook voortdurend van elkaar en neemt men vooral graag
van elders over wat goed en dramatisch oogt. Ingetogen gedrag maakt
dan plaats voor gebaren van emotie en hartstocht: de speler die een
goal maakt, begint aan een eresprintje met de vuist omhoog en wordt
vervolgens besprongen door plotseling uitzinnig geworden teamge-
noten. De wave bij het publiek is iets vergelijkbaars: het enthousi-
asme dat traditioneel bij het voetballen vooral hoorbaar was, wordt
ook steeds meer zichtbaar gemaakt. De wave is als groepsgedrag een
echte inventie, een sociale uitvinding.

Voor veel voetbalsupporters is hun club `alles'. Zeker als er in hun
leven verder weinig is om trots op to zijn, ontlenen ze hun identiteit
in belangrijke mate aan de club en identificeren ze zich met hetwel en
wee van de club. Voor nationale elftallen ligt dat toch wat anders, in
Nederland misschien nog wel wat meer dan elders. Natuurlijk beant-
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woordt de strijd tussen landenteams ook in Nederland nog wat meer
dan de strijd tussen clubs aan her cliche dat voetbal oorlog is. Ook
wie verder niet veel op heeft met voetballen, is meestal toch natio-
nalistisch genoeg om Nederland niet to willen zien verliezen. Maar
is het wel Nederland waar her om gaat? Juist de in de loop van de
tijd steeds sterker als `oranje' opgebouwde identiteit van het nati-
onale elftal en de populariteit van juist deze kleur bij de bevolking
lijkt erop to wijzen dat het minder gaat om de eer van het koninkrijk,
van het rood-wit-blauw van de staat, dan om de eer van de Neder-
landers zelf. Oranje is de kleur van het volk geworden, zoals ook
Koninginnedag van een viering van de verjaardag van de koningin
tot een vieren van de vrijheid van de burger is geworden. Oranje sym-
boliseert de eenheid en de eigenheid van de Nederlanders beter dan
de nationale driekleur, die een officieler karakter heeft en meer met
de overheid en de staat geassocieerd wordt. Misschien vinden ook
de honderdduizenden mensen met een andere nationaliteit dan de
Nederlandse het wel gemakkelijker om zich in het oranje to steken
dan de kleuren van de staat aan to nemen.

Maar vanwaar toch die behoefte om ook buiten het stadion zo
opvallend uitdrukking to geven aan de liefde voor de oranjeploeg?
Dat heeft weer to maken met her verlangen om aan iedereen duide-
lijk to maken wat je bent, waar je voor staat en bij wie je hoort. Dat
is niet meer vanzelfsprekend en vaak ook niet meet to zien, als je
her niet zelf zichtbaar maakt. Vroeger droeg je de kleding die bij je
stand, beroep, leeftijd, sekse en burgerlijke staat paste, nu kies je in
principe de kleding die bij jou past en dat betekent dat je daarin tot
uitdrukking wil brengen tot welke groep je hoort en wat je levensstijl
is. `Oranje' is de kleur waar Nederlanders elkaar trots aan herken-
nen. In de concurrentie met andere volken drukt her de wil om to
overwinnen uit, in Nederland zelf is het vooral ook een teken van
gezamenlijkheid, gelijkheid en gezelligheid. Oranje is een fees-
telijke kleur en de Nederlanders zijn een feestend volk geworden. Nu
alleen nog een paar wedstrijden winnen.

(17-6-1000)
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Partij zonder politicus

Van gemeenteraad tot regering zijn er in Nederland 29.ooo politieke
functies to vergeven en daarvoor zijn niet meer dan 3o.ooo kandida-
ten beschikbaar, schreef Ed van Thijn een paar maanden geleden in
het tijdschrift Bestuurskunde. Politieke partijen hebben ademnood, in
twintig jaar tijd is hun aanhang bijna gehalveerd tot minder dan 2%
van de volwassen bevolking. Een prominente politieke jongerenorga-
nisatie als de JOVD ziet ieder jaar ongeveer een derde van her bestand
van ongeveer 1500 leden al na twee of drie jaar lidmaatschap vertrek-
ken. Toch is de VVD juist onder jongeren een populaire partij.

Gebrek aan interesse voor het partijwerk is overigens niet hetzelfde
als gebrek aan belangstelling voor politick. Menno ter Braak was
meer dan 6o jaar geleden al `politicus zonder partij' en ook nu nog is in
Nederland de belangstelling voor politick vrij groot. Over een lange
reeks van jaren blijkt deze ook behoorlijk constant geweest to zijn. Her
individuele politieke zelfvertrouwen (her gevoel dat je mening er war
toe doet) is in de loop van de tijd zelfs gegroeid. Toch staat het sein
van de politieke participatie allerminst op groen. Sinds `paars' aan de
macht is, loopt de politieke belangstelling versneld terug. De jongste
generaties, die gemiddeld ook het hoogste opleidingsniveau hebben
en van wie je daarom juist een grotere belangstelling zou verwach-
ten, lijken zelfs het minst in politick geTnteresseerd. Zij gaan van alle
generaties ook het minst naar de stembus: bij de Tweede Kamerver-
kiezingen van 1g88 nauwelijks meer dan 65% tegenover ruim 8o%
van de oudste generatie kiezers.

Over het gedrag van de Nederlandse kiezer is veel bekend. Al bijna
30 jaar worden steekproeven van kiezers in het Nationaal Kiezers-
onderzoek (NKO) ondervraagd over hun politieke voorkeuren, hun
opvattingen en hun stemgedrag. Men is begonnen toen er voor het
eerst sinds lange tijd echt war leek to veranderen in de Nederlandse
politick en tegelijkertijd de stemplicht werd afgeschaft. Vorige week
vrijdag kreeg Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven in de oude
vergaderzaal van de Tweede Kamer van Professor Jacques Thomas-
sen, de leider van het NKo, her eerste exemplaar overhandigd van een
overzichtsstudie over dertig jaar politieke veranderingen in Neder-
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land.* Her is geen lichte kost geworden en de uitkomsten zijn ook niet
altijd even gemakkelijk to interpreteren.

Sommige ontwikkelingen zijn wel duidelijk. Uiteraard de teloor-
gang van de grote confessionele partijen en na de uitwerking van
her Lubbers-effect ook van het CDA, maar ook her korte leven van de
scherpe links-rechts polarisatie in de Nederlandse politiek. Toen bet
niet lukte om een tweede kabinet-Den Uyl tot stand to brengen, hielden
de kiezers - en later ook hun partijen - het denken in dit type tegen-
stellingen al gauw voor gezien. Volgens de meeste politieke theoretici
zou na de polarisatie een periode van groeiende belangstelling voor
specifieke issues (milieu, vrede, sociale zekerheid) en een zakelijke
beoordeling van het regeringsbeleid moeten volgen. Zover is het niet
gekomen. De kiezers hebben zelfs nauwelijks de kans gekregen hun
politieke keuze daardoor to laten bepalen. De grote partijen gaan qua
politiek profiel zo op elkaar lijken, dat in de woorden van Thomassen
'her partijstelsel in de ogen van de kiezers vrijwel geimplodeerd is.
Vooral sinds de totstandkoming van het eerste paarse kabinet lijkt
het wel of de verschillen tussen de grootste partijen vrijwel volledig
verschrompeld zijn.' We zijn op weg naar een `kartel-democratie' van
partijen zonder politici in de strikte zin van het woord. Door hun toe-
doen zijn de politieke en maatschappelijke tegenstellingen effec-
tiefgedepolitiseerd. Misschien nietdefinitief, maarwateruitzietals
een echte oppositie op basis van een links-rechts profilering (Groen
Links, sp) wordt toch nooit echt bedreigend, terwijl de ene grote
partij die erbuiten staat (cDA) niet in staat is op eigen kracht een voor
de kiezers aantrekkelijk alternatief to worden. In de Tweede Kamer
zie je dan wel strijd tegen de macht, maar geen strijd om de macht,
zoals in tweepartijenstelsels.

Het betoog van Thomassen leidt tot een paradox: juist bet ver-
dwijnen van de confessionele invloed uit bet centrum van de macht
heeft geleid tot een depolitisering van het politieke bedrijf. Met paars
eindigde onverwacht ook bet primaat van de ideologie. In dat licht
gezien is het natuurlijk pikant dat paars vorig jaar struikelde over een
poging om het politieke bedrijfweer meet leven in to blazen door bet
invoeren van de mogelijkheid van her houden van een referendum. De
voorzitter van de Tweede Kamer nam vorige week in haar toespraak
de gelegenheid to baat om vooral to pleiten voor een aggiornamento

I
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van de vergaderorde in de Tweede Kamer: een apart vragenuurtje met
alleen de minister-president, meet interruptiemogelijkheden, direct
debatteren over belangrijke adviezen of rapporten (zonder eerst een
regeringsstandpunt to moeten afwachten), meer contact met advies-
organen en planbureaus, accepteren dat de technische toelichtin-
gen door ambtenaren verzorgd worden. De meeste aandacht trok in
de pers haar pleidooi voor meet lawaai in de vorm van bijval (`hear,
hear'), applaus of roffels op tafel - een typisch Duitse gewoonte ove-
rigens.

Uiteraard maakte mevrouw Van Nieuwenhoven zich ook zorgen
over de tanende vitaliteit van het partijensysteem. Dat partijen minder
kunnen rekenen op een ruime achterban en steeds meer selectiesyste-
men voor de opstelling van kandidatenlijsten voor politieke functies
zijn geworden, was haar natuurlijk ook niet ontgaan. Ze benadrukte
op heel praktische gronden de grote maatschappelijke betekenis van
juist deze functie. In een representatieve democratie heb je een partij-
organisatie nodig om verkiezingen niet in chaos en willekeur to laten
eindigen. Dat geldt ook in de Tweede Kamer zelf. Slechts een kleine
minderheid van de vele honderden stemmingen die er per jaar in de
Kamer plaatsvinden, zijn hoofdelijk. Fracties stemmen in principe
onverdeeld en op gezag van de fractiespecialisten en de fractieleiding.
Dat is niet alleen efficient, maar houdt de stemmingen ook politick in
de goede zin van her woord. Stemmen kunnen niet gekocht worden,
lobbyisten hebben minder kans en rare onderonsjes van leden van het
kabinet met individuele kamerleden worden daardoor grotendeels
voorkomen.

Erg spectaculair maakt dit gedweee gedrag, volgend op voor het
publiek onzichtbaar fractieberaad, de Nederlandse politiek natuur-
Iijk niet. De vraag is of de kiezer dat heel erg vindt. De tevredenheid
met het politieke bedrijf en zelfs het vertrouwen in politieke partijen
is in Nederland nog altijd zeer groot, zeker in vergelijking met de
landen om ons heen. Alleen Denemarken is in dat opzicht met ons
vergelijkbaar. De onderzoekers twijfelen nog: leidt tevredenheid nu
tot minder behoefte om naar de stembus to gaan of zal de voortdu-
rend dalende opkomst bij verkiezingen uiteindelijk uitmonden in een
groot politiek ongenoegen, in een afkeer zelfs van de parlementaire
democratie? Over tien jaar zal het Nationaal Kiezersonderzoek ook

Partij zonder politicus 51



daar wel een antwoord op hebben. Ik gok op het eerste alternatief:
waar geen echte politieke tegensteli_ingen of grote maatschappelijke
problemen gevoeld worden, zullen mensen ook minder de behoefte
hebben mee to beslissen door hun eigen gewicht in de schaal to
leggen.

* J. Thomassen, K. Aarts & H. van der.Kolk. Politieke veranderinggn in Nederland.
1971 - 1998. Kiezers en de smalle marges van de politiek. Den Haag: Sdu uitgevers
(ISBN 90 12 08851 8).

(1-7-2000)
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Weekendje Londen

Twee keer vloog ik vorige week over de Millennium Dome in Green-
wich. Als een grote krab met hoog boven de rugplaat uitstekende gele
poten Iigt het aan de oever van de Theems. Aan de overkant liggen
de Docklands, waar de eenzame wolkenkrabber van Canary Wharf
nu gezelschap krijgt van een tweede toren. De uitgestrekte parkeer-
terreinen rond de Dome waren beide keren bijna leeg en ook om
bet gebouw waren niet meer dan wat verstrooide groepjes mensen
to zien. Hemelsbreed een kilometer of tien verderop zag het zwart
van de mensen rond de London Eye, het gigantische reuzenrad van
waaruit je in de verte ook de Dome kunt zien liggen en veel dich-
terbij de enorme steenklomp van de warmtecentrale, die nu de Tate
Modern huisvest. Wat je vanuit de Eye niet kunt zien, is dat ook de
Tate Modern recordaantallen bezoekers boekt. Per dag gemiddeld
vijfduizend meet dan er naar de Dome gaan en dat voor een museum
voor moderne kunst, dat niet erg ingericht is op het behagen van de
bezoekers. Het is kaal en wit, heel anders dan de National Gallery,
onlangs juist geheel opgepoetst, waar het naar verhouding weer erg
rustig was.

De Dome heeftvan het begin afaan onder een ongunstig gesternte
gestaan. Na de mislukte feestelijke opening is het nooit meer goed
gekomen. Niemand wil er naar toe. In bet House of Commons geldt
bij de conservatieven de Dome als het zoveelste bewijs van het gebrek
aan inhoud van New Labour, terwijl de net geopende Tate Modern
dan zou moeten bewijzen dat de mensen heus wel komen, als je maar
kwaliteit biedt. Tony Blair wordt door de Conservatieven duidelijk
niet gezien als een overtuigende `patron' van de moderne kunst.

Hij zou daar vorige week ookniet de tijd voor hebben gehad, want
als vader had hij 't even erg moeilijk met en door zijn zestienjarige
zoon Euan, die stomdronken en kotsend op Leicester Square door
de politie was opgepakt. De ironie van bet geval wil dat Blair even
tevoren voor een stevige aanpak van alcoholmisbruik door jongeren
had gepleit. Het geluk was overigens weer met hem, want de natie
herkende plotseling in de eeuwig glimlachende verkoper van gladde
praatjes de ongelukkige vader van een stevig puberende zoon. Blairs

Weekendje Londen 53



sterk tanende populariteit kreeg weer een zetje in de goede richting.
Ik was niet zo onder de indruk van de kwaliteit van de collectie

in de Tate Modern. Parijs en New York hebben op het gebied van de
twintigste-eeuwse kunst echt veel meer to bieden en in Amsterdam is
in ieder geval de keuze brigineler. De bezoekers leek dat niet to deren,
een groot deel leek ook helemaal niet geTnteresseerd in wat er hing,
stond en bewoog (in een museum van moderne kunst staan altijd wel
vrijgezellenmachines to reutelen ofworden eindeloos dezelfde treu-
rigmakende filmpjes vertoond). Men wandelde door de zalen als op
een zaterdagmiddag door een winkelstraat, gewoon omdat het gezel-
lig is, maar niet omdat er echt iets gekocht, laat staan alles bekeken
moet worden. Er was veel belangstelling voor het mooie uitzicht op
St. Paul's aan de overkant van de rivier en het zat lekker vol op de
gemakkelijke banken met een mooi uitzicht op de mensenmassa's in
de centrale hal, tientallen meters hoog en meer dan honderd meter
lang. Het allerdrukst was het in de museumwinkel.

Het is al eerder vastgesteld dat veel nieuwe musea - en er zijn veel
nieuwe musea bijgekomen de laatste tien jaar - gehuisvest zijn in
gebouwen die meet een bezoek waard zijn dan de collectie. De musea
van Maastricht en Groningen zijn daar in Nederland voorbeelden van
en in Spanje ga je alleen naar Bilbao om het gebouw van bet Guggen-
heim-museum to zien. Wat erin staat, kan je ook elders zien, bijvoor-
beeld in de Tate Modern. De publieke functie van de Tate is echter
toch wat anders van karakter en datwordt ook nog bevorderd door het
feit dat je er aan alle kanten binnen kunt lopen en de entree bovendien
gratis is. De Tate Modern is in feite.het beste to vergelijken met een
groot winkelcentrum. Anders dan bij bet Guggenheim zit het drama
niet in de verrassende architectuur, maar in de zoemende drukte
van andere mensen in een uiteindelijk begrensde, maar onbestemde
ruimte. Het gaat echt om de combinatie van mensen en ruimte, want
zonder anderen zouden de hangar-achtige formaten vooral veront-
rustend en angstwekkend zijn.

Ook elders in Londen zijn er dankzij de nooit opdrogende geld-
bronnen van de National Lottery, die ook de Dome en de Tate Modern
mede mogelijk hebben gemaakt, nieuwe sociale ruimtes gecreeerd.
De mooiste is de Crystal Palace-achtige nieuwe foyer van de Royal
Opera House in Covent Garden. Veel ruimte voor sociaal verkeer was
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daar nooit. Elke rang had zijn eigen foyer, die zelfs voor de duur-
ste rangen (honderd pond en meer per plaats) vrij bescheiden van
omvang was. Inmiddels zijn alle foyers voor iedere bezoeker toegan-
kelijk, maar hetsociale leven concentreert zich in het grote nieuwe
atrium, dat voornamelijk uit lege ruimte bestaat. Lange galerijen en
roltrappen, ook in de Tate heel centraal opgesteld, noden tot wande-
len en kijken. Hoog in de hal hangt een grote glazen erker, bedoeld
om naar het komen en gaan van de operagangers to kijken. Daar is
ook een entree gemaakt naar een open Florentijns aandoende loggia,
die uitzicht biedt op de daken in de omgeving. Het uitzicht vanuit de
foyer van het Muziektheater in Amsterdam is beslist mooier, maar het
is interessant om to zien hoe op een van de duurste stukken grond van
Londen een gebouw kon worden neergezet, dat geen andere functie
heeft dan de benen to kunnen strekken en her oog to laten weiden.

Ruimte is in het stedelijk leven altijd al een teken van luxe geweest
en in een rijke tijd, zoals nu, is daar weer ruimte voor. In Amerika was
dat al eerder to zien in de grote hotels met hun steeds hoger en groter
wordende lobbies, en daarna in de duurdere shopping malls en kan-
toorgebouwen. De restauratie van het Grand Central Station in New
York, na jareri van verwaarlozing, is een bewijs van de herwaardering
van semi-publieke ruimtes, die zich bij uitstek lenen voor de beleving
van gedrag van mensen met een gemeenschappelijk doel. Winkelen,
reizen, muziek horen, kunst kijken of recipieren zijn activiteiten die
op zichzelf leuk kunnen zijn, maar vooral ook leuk zijn om naar to
kijken. Uiteindelijk kijken mensen het liefst naar andere mensen,
maar het allerliefst doen ze dat in een omgeving waarin ze zich door
een gemeenschappelijk doel ook veilig en vertrouwd voelen. Zou bet
misschien toch bet onduidelijke en brede van het aanbod in de Dome
zijn, dat mensen ervan weerhoudt om erheen to gaan, er fors voor
to betalen en geinteresseerd to zijn in de andere bezoekers? Dat zou
dan ook verklaren waarom het bezoek aan de Expo 2000, een soort
mondiale millennium dome, in Hannover zo tegenvalt.

(15-7-2600)
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Het World Health Report 2000

Amerikanen twijfelen er niet aan dat ze de beste gezondheidszorg
van de wereld hebben. Ze zijn in ieder geval verreweg het duurste uit.
Gemiddeld per hoofd van de bevolking meer dan 4000 dollar per jaar
tegenover 2000 dollar in Nederland en 20 dollar in China. Ook in
Zwitserland, Denemarken en Duitsland weet men zeker dat de beste
gezondheidszorg daar gezocht moet worden en ook daar heeft men
er veel geld voor over. In ieder geval veel meer dan in Engeland, waar
men per hoofd van de bevolking nauwelijks meer dan een derde uit-
geeft van wat de Zwitsers betalen. Toch is de levensverwachting van
Engelsen maar een fractie lager dan die van de Zwitsers en de zui-
gelingensterfte maar ietsje hoger. Net zo hoog als in de Verenigde
Staten: 7 per iooo kinderen tot een jaar.

Engelsen denken niet dat ze de beste gezondheidszorg hebben,
maar uiteindelijk we] bet beste en meest rechtvaardige stelsel. In
principe speelt geld geen rol in de relatie tussen arts en patient, ter-
wijl dat in de Verenigde Staten juist heel belangrijk is, zelfs als men
een goede ziektekostenverzekering heeft. Nederland probeert het
eigen stelsel van verzekeringen en tarieven altijd to verbeteren met
behulp van Amerikaanse voorbeelden. Tegelijkertijd wil vrijwel nie-
mand voluit gaan voor het Amerikaanse systeem, ofliever het gebrek
eraan. Toen de Clintons begin jaren negentig probeerden bet systeem
to hervormen, was een van hun belangrijkste doelstellingen een eind
to maken aan de waanzinnige papierwinkel rond al die verschil-
lende particuliere verzekeringen. Dat is niet gelukt en het zal ook de
opvolger van Clinton niet lukken. De gezondheidsindustrie wil geen
veranderingen en de Amerikaanse bevolking vreest dat een federaal
geregelde verplichte ziektekostenverzekering tot nog meer bureau-
cratie zal leiden en het einde van de vrije artsenkeuze zal betekenen.

De World Health Organization heeft in veel landen het debat over
de kwaliteit van het eigen stelsel van gezondheidszorg in vergelijking
met de prestaties die in andere landen geleverd worden, onverwacht
weer doen oplaaien met The World Health Report 2000, een opvallend
kritische analyse van de gezondheidszorgsystemen van de bijna 200
lidstaten. De hand van de krachtige en charismatische nieuwe direc-
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teur-generaal van de WHO, mevrouw Gro Harlem Brundtland, de
vroegere minister-president van Noorwegen, is er duidelijk in to her-
kennen. Het World Health Report is zowel zakelijk en wetenschap-
pelijk als visionair en uitgesproken. Voor mevrouw Brundtland lijdt
bet geen twijfel dat de overheid de verantwoordelijkheid draagt voor
een goede gezondheidszorg en dat de hele bevolking daar pas van kan
profiteren als er ook iets als een `ziekenfonds'. Dat kan een echte ver-
zekering zijn of een belastingafdracht, zolang maar gegarandeerd is
dat burgers die een beroep moeten doen op de gezondheidszorg niet
gedwongen worden de afweging tussen armoede en dood to maken.
De WHO wijst crop dat juist in arme landen de gezondheidszorg gro-
tendeels ten laste van bet eigen inkomen komt (tot meer dan ioo%),
terwijl de rijke landen - met als uitzondering de Verenigde Staten
- vrijwel allemaal een algemeen verzekeringssysteem kennen.

Het rapport is een oproep aan de regeringen van vooral de minder
ontwikkelde landen hun verantwoordelijkheid voor een goede volks-
gezondheid waar to maken. Een land als Oman, dat in 3o jaar een
sprong van onder aan de lijst tot aan de top heeft gemaakt, wordt dan
als voorbeeld aangevoerd, maar zonder bet voordeel van een grote
rijkdom aan olie heeft ook. Cuba een grote prestatie geleverd. Tegelij-
kertijd moet geconstateerd worden dat vooral in Afrika bezuiden de
Sahara en in enkele Aziatische landen als gevolg van jarenlange bur-
geroorlogen nauwelijks meer gesproken kan worden van een geor-
ganiseerde gezondheidszorg. In landen als Oeganda leidt Aids nu
tot een dramatische daling van de gemiddelde levensverwachting. De
verschillen in de wereld zijn nu groter dan ooit: tegenover 24 landen
met een gemiddelde levensverwachting van meer dan 70 jaar staan 32
landen met een gemiddelde dat onder de 32 jaar ligt. De zuigelingen-
sterfte varieert van 4 (Japan) tot meer dan 150 (Afghanistan) per iooo.
In Nederland moet je i5o jaar terug om tot een beetje vergelijkbare
waarden to komen.

De analyses in het rapport en de eruit voortkomende adviezen
hebben minder de aandacht getrokken dan de rangorde van de WHO-
lidstaten op zulke zaken als gezonde levensverwachting, sociaal-eco-
nomische gezondheidsverschillen, tevredenheid over en algemeen
functioneren van de gezondheidszorg, aanwezigheid van een stelsel
van verplichte verzekeringen. De WHO heeft het zich nog extra moei-
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lijk gemaakt door de prestaties op de verschillende indicatoren to
wegen in het licht van de mogelijkheden en middelen waar een land
over beschikt. Zo kan het gebeuren dat Nederland voor wat betreft
de eerlijkheid van de verdeling van de lasten in de gezondheidszorg
op plaats zo eindigt in bet gezelschap van de Arabische Emiraten en
de Marshall-eilanden. Nederland zou hier zeker hoger eindigen wan-
neer men de gewone particuliere ziektekostenverzekering als een
`verplicht' systeem (wat het in de praktijk ook is) zou hebben meege-
teld, maar zou ook dan nooit Colombia van de eerste plaats hebben
kunnen stoten. Belgie, Luxemburg en Denemarken scoren meteen
daaronder, maar moeten die eer delen met Djibouti.

Dergelijke bizarre combinaties, die natuurlijk geen enkele rela-
tie hebben met de werkelijke situatie in de gezondheidszorg van een
land, had men kunnen voorkomen door voor de rijke en de arme
landen aparte rangordelijsten met aangepaste criteria to maken. In
her UN Development Reportwordt dat bijvoorbeeld wel gedaan en dat
Ievert toch reelere vergelijkingsgrondslagen op. De WHO maakt bet
beeld nog war verwarrender door ook landen als Monaco, Andorra en
San Marino volledig to laten meetellen. Op de eindbeoordelingslijst
figureert Nederland op de 17de plaats, maar zonder de minilandjes
zouden we op de aide plaats hebben gestaan. Als besten uit de bus
komen landen als Frankrijk (i) en Italie (z); maar ook Portugal en
Griekenland komen boven Nederland uit. De mediterrane landen
scoren dus hoog, maar merkwaardig genoeg blijken dit in Eu-ver-
band nu juist de landen waar de bevolking nog heel veel aan to merken
heeft op de gezondheidszorg en ook een grote extra inspanning van
de overheid verwacht. In het eveneens hoog uitgekomen Oostenrijk
vindt de bevolking dat juist niet nodig.

Her aardige van zo'n rapport als dit is dat het zo duidelijk laat zien
dat een goede volksgezondheid en zelfs een goede gezondheids-
zorg niet simpelweg een kwestie van veel geld is. Ook tussen de rijke
landen zijn er grote verschillen in her deel van het nationale inkomen
dat aan gezondheidszorg besteed wordt (vs 14%, Duitsland io,5%,
Nederland 8,6%, Verenigd Koninkrijk 6,9% - de cijfers zijn van 1995),
maar de verschillen in gezondheid zijn veel minder groot en hebben
zelfs nauwelijks enige relatie met de hoogte van de financiele inspan-
ning. In de eindrangorde van de WHO komen de Verenigde Staten, die
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meer dan een biljoen dollar per jaar aan gezondheidszorg uitgeven
(drie keer het rationale inkomen van Nederland), niet verder dan de
37ste plaats, net boven Cuba, maar onder Costa Rica en Marokko.
Dat relativeertzo'n ordening natuurlijk zeer, maar de WHO zit toch
op een goed spoor. In de 21ste eeuw zal in de westerse landen de rela-
tie tussen gezondheidszorg en volksgezondheid niet een kwestie van
geld zijn, maar van de verdeling van geld, van gegarandeerde toegan-
kelijkheid en van zekerheid van recht op zorg. Dat blijft een verant-
woordelijkheid van de overheid.

(27-7-2ooo)
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De vergroening van Nederland

Een natte zomer houdt Nederland groen. Het gras blijft langer sappig
en de bomen hangen dicht in het blad breed uit. Dat valt op, maar wat
minder opvalt, is dat Nederland ook echt steeds groener en vooral ook
boomrijker wordt. Nieuwbouwwijken in lege polders veranderen in
twintig jaar in bossen met huizen erin. Verkeerspleinen, autowegen en
bedrijfsterreinen worden ingepakt in bomen en struiken. Wie dertig
jaar geleden van Voorburg naar Zoetermeer reed, zag aan het eind van
kale velden kilometers verderop de eerste grote flats Iiggen. Nu rijd
je door een landschap dat later begint, want ook Voorburg breidt uit,
maar vol bomen en bosschages staat. De velden zijn veranderd in een
golfbaan en de flats zijn verdwenen achter beboste heuvels, die er niet
kunstmatiger uitzien dan een beplant duin. Aan de overkant van de
rijksweg is een groot nieuw bos aangelegd, nu nog wat saai strak en
duidelijk to jong, maar dat laatste zal snel veranderen.

Nergens is dat zo goed to zien als in Flevoland. In rg6o was Zui-
delijk Flevoland nog water, nu is de aanduiding Almere-Hout al geen
doorzichtig makelaarsjargon meer. Wie vandaar naar de Veluwse
randmeren wil, kan nu kilometers door de grootste Ioofbossen van
Nederland rijden. Nag altijd wel wat erg recHttoe rechtaan, maar toch
al indrukwekkend. Ik ben erop gaan letten en ineens realiseerde ik me
hoe veel van de ooit zo kale autowegen door een volgroeid parkland-
schap lijken to voeren. De bomen zijn groot geworden, langs de weg,
maar ook in bet landschap zelf. Er wordt nu alweer een halve eeuw
stevig aangeplant en dat heeft resultaat gehad. Soms vertellen foto's
het verhaal. Ik kende Nagele, beroemd als het enige door `moderne'
architecten gebouwde dorp van de NoP, alleen van foto's uit de jaren
vijftig. Lage platte huisjes in het niks tussen to veel kerken en met wat
sprieterige boompjes eromheen. Het dorp is nog steeds niks, treurig-
makende jarenvijftigbouw van het goedkoopste soort, maar door al
bet weelderige groen zie je er gelukkig niet veel meet van. Het heeft
zelfs wel iets aantrekkelijks en intiems gekregen.

Nederland is in de loop van de laatste paar eeuwen bijna al zijn woeste
gronden - heide, zandverstuivingen, moerassen - kwijtgeraakt. Ooit
was een derde van bet land daarmee bedekt, nu zijn bet nog maar enkele
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procenten. Boomrijk waren de woeste gronden niet en ook bos was er
in Nederland vroeger nauwelijks to vinden. Tegen het midden van de
19de eeuw was niet meet dan 3% van Nederland met bos bedekt, nu
is dat meet dan io%. De bedoeling is dat er ook nog heel wat bijkomt,
in de periode 1990-2020 nog bijna een kwart of zo'n 75.000 hectare.
Of dat gehaald wordt, is de vraag, want er is nu al mede door de hoge
grondprijzen en allerlei ingewikkelde procedures een behoorlijke
achterstand op het schema opgelopen. Vooral in de Randstad, waar
de behoefte bet grootst is, lukt het met de bossen minder goed dan
met de vergroening van het landschap.

Her areaal aan sportterreinen, volkstuinen en parken, in het pla-
nologenproza het `recreatieve groen' geheten, groeit met ongeveer
1 a 2% perjaar en omvat inmiddels ook al bijna 1% van het landopper-
vlak. Er is gelukkig ook weer war meet ruimte voor de herontwikke-
ling van woeste gronden, terwijl de grote populariteit van wonen aan
het water tot nieuwe vormen van `vernatting' leidt, zelfs daar waar
zoals in Men van Brabant en Limburg vroeger helemaal geen water
was. Er zijn ook wat experimenten aan de gang met de ontwikkeling
van nieuwe kleine landgoederen en buitenplaatsen op in onbruik
geraakte landbouwgronden, maar dat gaat allemaal erg moeizaam.
De belangstelling is er en er zijn ook behoorlijk wat mensen met vol-
doende geld om zo'n investering to doen, maar bet heeft geen hoge
beleidsprioriteit. Dat is jammer, want hier ligt een unieke kans om
net als in de 17de eeuw de nieuwe rijken to verleiden kleine paradijs-
jes tot stand to brengen, die ook als her geld allang weer verdwenen
is een aantrekkelijk onderdeel van her landschap blijven vormen. De
kleine paradijsjes, bij de landgoederen altijd miristens 5 ha, zullen
we voorlopig vooral moeten blijven zoeken in de 4,5 miljoen tuirien
die Nederland inmiddels telt. Bij elkaar is dat toch ook alweer 3 a 4%
van bet land.

Het beeld van Nederland als een steeds verder verstenend land met
steeds minder natuur en steeds minder groen is maar heel ten dele
juist. Her Iandschap is volop in verandering en ook waar de ontwik-
keling van de natuur to wensen overlaat, ontstaan op veel plaatsen
toch door bomen en struiken bepaalde biotoopjes, die weer ruimte
bieden aan andere vegetatie en aan vogels en kleine dieren. Overheid
en particulieren zorgen er samen wel voor dat een gemiddelde nieuw-
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bouwwijk nu eerder to veel dan to weinig bomen telt. De afkeer die
veel mensen hebben van nieuwbouw heeft vaak ook niet eens zoveel
met de huizen zelfte maken, maar met de kaalheid van de omgeving.
Bekijk eens een foto van de Apollolaan in Amsterdam-Zuid zeventig
jaar geleden en vergelijk dat met de situatie nu. Ook goede architec-
tuur wordt aantrekkelijker in een groene omgeving. De voorkeur voor
snelle groeiers maakt dat de kwaliteit van de aanplant in eerste aanleg
vaak niet overhoudt, maar ook dat is aan het veranderen. Deze zomer
kwam her bericht dat wat er nog aan klompenindustrie in Nederland
over is, dreigt to verdwijnen bij gebrek aan voldoende populieren, de
snelgroeiers bij uitstek. Ik ken heel wat laantjes waar ze gerooid zijn
om plaats to maken voor de langzamer groeiende, maar zoveel mooi-
ere beuken, eiken en kastanjes.

Her groen waar her hier over gaat, wordt vaak minachtend beti-
teld als schijngroen of schaamgroen. Dat doet onrecht aan de vele
functies die het vervult. De meeste mensen hebben graag bomen in
hun omgeving, maar zouden toch niet in een bos willen wonen. Het
groen rond huizen, wegen en bedrijven moet ook niet vergeleken
worden met een bos, laat staan met wilde natuur of wat daar in
Nederland voor door moet gaan. Onze huis- en gezelschapsdieren
hebben ook niet veel meer to maken met in her wild levende dieren.
Her groen om ons heen is gedomesticeerd groen, dat we steeds meer
nodig zullen hebben en ook steeds meer zullen waarderen, naarmate
het land voller wordt. Rommelige landschappen - en in een vlak land
zijn landschappen al gauw rommelig - knappen zeer op van goed-
geplaatste groencoulissen. Automobilisten, fietsers en wandelaars bele-
ven het landschap elk op hun eigen manier, in hun eigen tempo en
zelfs vanuit verschillende ooghoek, maar allemaal zijn ze gesteld
op een zacht soort variatie. Groen verhult war detoneert, verzacht de
overgangen tussen bebouwing en land en geeft aan de leegte van her
vlakke land diepte.

(12-8-xooo)
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Consumentisme

Twee vuistdikke bestsellers over mannen van middelbare leeftijd
in crisis. A man in full van Tom Wolfe en Afgang van J.J. Voskuil, het
zesde deel van Het Bureau. Charlie Croker is de verpersoonlijking van
her Amerikaanse consumentisme. Hij heeft 7 miljoen dollar per jaar
nodig voor zijn huishouden. Alles wat hij heeft is het duurste, het
grootste en het beste wat er to krijgen is, merk en prijs worden er ook
steeds bij genoemd. Uiteraard heeft zo iemand ook niet genoeg aan
een huis, auto ofzelfs vliegtuig, het zijn er altijd minstens vijf. En nog
59 renpaarden voor het weekend. Maarten Koning van `het Bureau'
heeft uiteraard veel minder to besteden, nog geen procent van wat
Croker verteert, maar zelfs dat maakt hij niet op. Hij wit principi-
eel geen auto of een eigen huis, hij fietst naar zijn werk, eet tussen
de middag zijn van huis meegebrachte boterhammetjes en heeft een
washok als badkamer. Zijn vrouw Nicolien wit dat hij salarisverho-
gingen weigert.

Voor types als Croker is Nederland to klein en begint de wereld pas
in Brasschaat. Als je rijk bent en rijk wilt leven, is het overal Ieuker
dan in Nederland. Gelukkig is Nederland zelf inmiddels wel leuker
geworden dan Maarten en Nicolien goed of nodig zouden vinden. Zo
zuinig wordt er toch niet meer geleefd in het land waar een op de
drie automobilisten at een tweede auto voor de deur heeft staan en
een op de dertig gezinnen in het weekend naar het tweede huis gaat.
Sporten doe je niet meer in een oude broek, maar in een passende
outfit, tussen de middag eet je in het bedrijfsrestaurant en twee keer
per week brengt de werkster de, boel aan kant.

Het heeft Lang geduurd voor Nederlanders het een beetje gewoon
begonnen to vinden hun geld uit to geven aan leuke dingen of aan
diensten die het leven gemakkelijk maken. Zelfs rijke mensen deden
dat niet, althans niet zo lang ze in Nederland waren. Ileen Montijn
heeft in Leven op stand een benauwend beeld geschetst van de voor-
oorlogse zuinigheid van ook de deftigste families. Louis Couperus,
die juist niet rijk was, schokte zijn publiek door de spilzieke dandy to
spelen. Zijn voordrachten in het land waren een succes, niet het minst
door de verfijnde uitmonstering van de spreker. `Ik wist niet dat er
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zulke mooie sokken bestonden,' schreefeen Rotterdamse recensent.
Ze waren duur, ze zagen er duur uit en ze zaten ook nog heerlijk. Drie
zonden op een rijtje in het puriteinse Nederland van voor de oorlog.
Maarten en Nicolien Koning zouden zich ook in de jaren tachtig nog
ergeren over zoveel onnodige luxe.

Nu zijn kleren zeker niet het beste voorbeeld om to laten zien dat
Nederland inmiddels de spaarzaamheid achter zich heeft gelaten en
een plaatsje heeft ingenomen in de voorste rijen van graag geld uitge-
vende naties. Echt veel geld geven Nederlanders niet uit aan `kleding,
schoeisel en opschik', zoals bet cns dat nog bijna preuts noemt. Niet
meer dan 7% van hun besteedbaar inkomen, minder dan 1500 gulden
per persoon per jaar. Het meeste geld gaat zitten in het huis, her eten
en de auto, daarna komt de vakantie, de school, de dokter en de werk-
ster. Luxe uitgaven worden niet apart zichtbaar in de CBs-gegevens,
maar ze kunnen natuurlijk in elke categorie gevonden worden. De
laatste jaren is er vooral een stijging to zien in de uitgaven voor bij-
voorbeeld uit eten gaan, cafebezoek en vakantie. Ook bet gewone
dagelijkse eten is onder leiding van Albert Heijn luxer geworden,
waarbij luxer ook voor gemakkelijker staat. Er worden meer kant en
klare producten gebruikt en meer pizzadozen geopend in keukens,
die er zelf steeds meer uitzien of de chef-kok van een drie sterrenres-
taurant elk moment kan binnen komen. De statistieken laten keurig
zien dat in Nederland elk huis allang over een keuken en een badka-
mer beschikt, maar niet dat die in de afgelopen twintig jaar al zeker
twee keer vernieuwd zijn. De statistieken vertellen ook dat g8 of 99%
van de huishoudens televisie heeft, niet dat er in die huishoudens
meestal wel twee of drie van die apparaten staan.

De wereld van Charlie Croker, projectontwikkelaar in bet groot in
Atlanta, is nog ver verwijderd van de als geheel toch bescheiden luxe
van de gemiddelde Nederlander. Hetverschil is toch ook weer minder
groot dan bet lijkt, omdat alles wat Croker in het groot heeft in klein
formaat (of in gedeelde vorm, zoals bij het vliegen) ook aanwezig is
in de huizen en de levens van mensen met zelfs maar modale inko-
mens. Maarten Koning en zijn vrouw zijn uitzonderingen, niet omdat
zij die alledaagse luxe niet zouden kunnen betalen, maar omdat zij er
om voor steeds minder mensen begrijpelijke redenen geen gebruik
van willen maken. Nicolien Koning aanvaardt niets war er niet ook al
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was toen zij geboren was en wil ook geen oud door nieuw vervangen.
Een telefoon hoort hoog aan de muur in een koude gang to hangen,
en niet in een houdertje aan je riem to zitten. Een vaatwasmachine
is overbodig zolang er nog een afwaskwast is. Her is hetzelfde soort
argumentatie waarmee eerst de televisie en twintig jaar later de kleu-
rentelevisie werd afgewezen. Heel consequente weigeraars worden
ten slotte beloond met een televisieoptreden in De Stoel ofals Para-
dijsvogel. De consumptieweigeraar als de onschuldige gek, die bij de
buren de Vreklcenkrant gaat lenen.

Is er dan geen ontkomen aan het consumentisme, aan de bijna
plicht om afnemer to zijn van alles wat de markt to bieden heeft? Is
er misschien zelfs een kentering op komst, nu uit de laatste cijfers
blijkt dat er in juni een duidelijke daling van de consumptiegroei
heeft plaatsgevonden? De aandelen VendexKBB zijn inmiddels ook
behoorlijk weggezakt. Toch lijkt het me niet erg waarschijnlijk dat
de consumenten in de komende maanden en masse zullen besluiten
in de voetsporen van Maarten en Nicolien Koning to treden. In Sep-
tember krijgen alle ambtenaren een behoorlijke opslag uitbetaald en
volgend jaar nemen door de belastingherziening de netto-inkomens
behoorlijk toe. Het kan best zijn dat er op sommige gebieden tekenen
van marktverzadiging beginnen op to treden (pc's?, gsm's?, auto's?),
maar al na korte tijd zullen er dan weer interessante alternatieve
mogelijkheden om geld uit to geven gevonden worden. Bovendien is
de Nederlander langzamerhand gewend geraakt aan een consump-
tieniveau, dat zich niet meer wezenlijk onderscheidt van de wat spen-
dierfreudigere hand van onze ooster- en zuiderburen. Veel van wat
ooit als luxe of zelfs onbereikbaar werd gezien, is inmiddels een vol-
strektvanzelfsprekend onderdeel van het consumptiepatroon gewor-
den. In het uiterste geval zijn wij er zelf nog: mijn ouders moeten hun
nieuwe huis inrichten, mijn broer houdt met zijn oude sportwagen
een garage onledig, mijn zusje laat een nieuwe keuken installeren en
ik heb net een stapeltje aandelen VendexxsB gekocht.

(z6-8-zooo)
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Titels en nota's

September is op de universiteiten de maand van de troonredes. De
plechtige opening van bet Academisch Jaar is voor de Colleges van
Bestuur een mooi moment om reclame to maken voor de eigen uni-
versiteit, nieuwe plannen aan to kondigen en nooit helemaal gelukkig
to zijn met de plannen van bet Ministerie van OCenW. De college-
voorzitters en de gastsprekers van dit jaar hadden het wat dat betreft
gemakkelijk. Ruim een jaar geleden heeft minister Hermans met 29
andere Europese ministers van onderwijs de zogenaamde Verklaring
van Bologna ondertekend. Het is een korte tekst in heel algemene
termen gesteld, maar wel met belangrijke gevolgen. De komende
tien jaar wil elk land binnen Europa zelfstandig in grote lijnen
tot dezelfde herziening van de inrichting van bet hoger onderwijs
komen. Het gaat dus niet om Eu-regelgeving vanuit Brussel, maar
om nationaal beleid dat het hoger onderwijs onderling beter verge-
lijkbaar moet maken, uitwisseling van studenten zal bevorderen en
leidt tot de verlening van titels waar overal hetzelfde gewicht aan zal
worden toegekend.

Dat klinkt goed en de structuur die wordt voorgesteld, lijkt op bet
eerste gezicht ook helder en eenvoudig. Er koint een eerste cyclus van
minstens drie jaar, die wordt afgesloten met de verwerving van bet
bachelor-diploma. Daarmee moet de student op de Europese arbeids-
markt terecht kunnen, maar ook kunnen verder studeren voor het
master-diploma en eventueel ook voor bet verwerven van een docto-
raat. Impliciet gaat men ervan uit dat de mastercyclus twee jaar in
beslag zal nemen. Aan de universiteiten ziet men hierin een kans om
nu eindelijk eens van de altijd gehate eerste fase-opleiding van vier
jaar afte komen. Het bachelor-mastermodel lijkt op het eerste gezicht
een terugkeer naar bet oude model van een kandidaats-examen na
drie jaar en een doctoraalfase van twee jaar. Voor de promotie (nu de
tweede Ease, waar overigens maar een op de zeven studenten aan toe
komt, straks dus de derde cyclus) zou er niet veel hoeven to verande-
ren.

Zo eenvoudig is het toch niet. Allereerst doet zich bet probleem
voor dat Nederland een van de weinige landen is waar het hoger
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onderwijs uit twee geheel verschillende stromen bestaat: het Hoger
Beroeps Onderwijs (vierjarig na 5 jaar havo) en het Wetenschappelijk
Onderwijs (vierjarig - en meer - na zes jaar vwo). In de termen van de
verklaring van Bologna leidt het hbo op tot een bachelor en ontbreekt
een mastersopleiding. De universiteiten geven na vier jaar met het
doctoraal feitelijk de titel master af, maar volgens `Bologna' en ook
nu al volgens veel instellingen in bet buitenland is dat toch wat to
veel eer voor een eerste fase-opleiding. Mede gezien de beperkte duur
van de opleiding en de afwezigheid van een bachelor-fase vindt men
elders dat het Nederlandse doctoraal uiteindelijk toch dichter bij het
bachelor- dan bij het masterdiploma Iigt. Nee, zeggen dan de Neder-
landse universiteiten, want als je naar het aantal to behalen studie-
punten kijkt, kun je zo zien dat het veel meer is dan voor een bachelor
nodig is. Bovendien, formeel duurt het wo in Nederland wel vier jaar,
maar het grootste deel van de studenten doet er zeker vijfjaar over. In
sommige vakken biedt de universiteit de opleiding ook in vijfjaar aan,
maar de bekostiging daarvan is een probleem, omdat het ministerie
van OCenW daar geen extra, middelen voor beschikbaar stelt.

Het hbo ziet in de verklaring van Bologna een goede kans om de
huidige opleidingen op bachelor-niveau erkend to krijgen en de weg
in to kunnen slaan naar een formele erkenning van de ongeveer 6o
master-opleidingen, die zij nu al in de particuliere sector in samen-
werking met Engelse universiteiten geven. De master-titel wordt nu
door een Engelse universiteit gegeven en het onderwijs wordt door
de studenten uit eigen zak of door hun werkgever betaald. De uni-
versiteiten zijn niet gelukkig met deze hbo-masters, omdat zijzelf
postdoctoraal master-opleidingen verzorgen en uiteraard ook hech-
ten aan de vertaling van `drs.' in master. Om het nog ingewikkelder
to maken begint er ook al onenigheid to ontstaan over de vraag of
en onder welke voorwaarden een hbo-bachelor toegang heeft tot een
wo-master-opleiding. Het hbo wil ook graag het huidige universitaire
promotierecht van hbo-afgestudeerden naar de eigen instellingen ver-
plaatsen, terwijl de Onderwijsraad eerder geneigd lijkt de promotie-
mogelijkheid van hbo-ers of to schaffen.

In de adviezen en nota's die er inmiddels afgescheiden zijn, voel
je bij het hbo steeds de behoefte aan erkenning als gelijkwaardig,
terwijl de universiteiten vooral uit lijken to zijn op het verscherpen
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van her verschil. In het advies van de commissie-Rinnooy Kan aan
de Onderwijsraad over de invoering van een bachelor-master-systeem
in het Nederlandse hoger onderwijs komt dat het mooist tot uiting
in de bespreking van de titulatuur. De bekende titels als drs., mr.,
ir., mogen wat de commissie-Rinnooy Kan betreft, behouden blij-
ven naast beroepsaanduidingen als arts of advokaat, maar daarnaast
stelt men een heel scala van nieuwe onderscheidende titels voor. De
hbo-bachelor zou `professional bachelor' moeten gaan heten, de wo-
bachelor `academic bachelor'. Dat wil de hbo-raad weer niet, die heeft
liever een bachelor met `honours'. De commissie-Rinnooy Kan en de
Onderwijsraad willen de bachelor- en mastertitel dan weer verder
specificeren, voor het hbo naar het beroepsgebied (`education', `engi-
neering'), voor het wo naar wetenschapsgebied (`science', `arts'). De
titel M.Phil zou dan weer voorbehouden moeten blijven aan degenen
die een promotietraject, afte sluiten met een Ph.D., gaan volgen.

Aan de Universiteit Maastricht, waar ik op 4 september de gastspre-
ker was bij de opening van her Academisch Jaar, heb ik daarom maar
voorgesteld deze confettibom van titels op voorhand onschadelijk to
maken. Weg met titels, die her publiek niets zeggen en maatschappe-
lijk nauwelijks meer onderscheidend zijn in een samenleving waarin
nu al meer dan een kwart van de werkende bevolking een opleiding
op hbo-ofwo-niveau heeft. De introductie van een bachelor-master-
systeem laat alle ruimte voor uitvoerige diploma-omschrijvingen, maar
dat hoeft op zichzelfnatuurlijk nog niet tot een wildgroei aan Engels-
talige titels to leiden. Werkgevers zullen in de toekomst, net als in
de Angelsaksische landen, steeds meer waarde gaan hechten aan de
inhoud van het studiepakket en de plaats,waar men heeft gestudeerd.
De formele kwalificatie doet er dan minder toe.

Een titel mag behouden blijven, die van dr. Dat is uiteindelijk de
enige titel die er in de academischewereld toe doet en daar ook onder-
scheidende betekenis heeft. Wie die titel wil verwerven, is daarmee
dan ook `doctorandus' in de letterlijkezin van hetwoord. Hetgebruik
van de titel doctorandus zou bij voorkeur beperkt moeten worden tot
de gevallen waarin het met dat proefschrift niet erg opschiet.

(g-g-2000)
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Geld genoeg

Het sneeuwt miljoenen en miljarden in de gezondheidszorg en het
onderwijs. Op de totale begrotingen van deze sectoren - een kleine
45 miljard gulden voor het onderwijs en zowat So miljard voor de zorg
- lijken de extra-bedragen, in beide gevallen ongeveer 3 miljard, niet
eens zoveel uit to maken, maar per huishouden in Nederland gaat
bet toch om een bedrag van bijna iooo gulden per jaar. Daar kan j,e
een veer van wegblazen, maar is bet ook genoeg om de wachttijden
to beperken, de klassen to verkleinen, de personeelstekorten aan to
vullen, het ziekteverzuim tegen to gaan en de kwaliteit to verhogen?
Tien jaar geleden zou je zelfs met de helft van bet geld op deze vraag
volmondig ja hebben kunnen zeggen. Nu niet meer en dat heeft met
de hoogte van bet bedrag eigenlijk niet eens zoveel to maken.

Gebrek aan mankracht is het eerste probleem geworden. In de zorg
werken bijna een miljoen mensen en in her onderwijs een kleine half
miljoen. Iedereen denkt inmiddels dat niemand meer in deze secto-
ren wil werken, maar dat valt toch echt wel mee. Sinds het aantreden
van Paars i in 1994 zijn er zelfs meer dan ioo.ooo mensen op nieuwe
banen bijgekomen. Er is plaats voor nog heel veel meer mensen, maar
die zijn moeilijk to vinden. Werken in het onderwijs of de zorg heeft
een slechte naam gekregen en her inmiddels veel kleiner geworden
reservoir van de werkloosheid bevat voor deze sectoren nog maar weinig
interessante kandidaten. Pogingen mensen uit de wAO voor de klas
of aan her bed terug to krijgen hebben niet veel opgeleverd en er zijn
ook maar weinig mensen uit andere sectoren of uit de huishouding
teruggekeerd naar hun oorspronkelijke beroep. Het verloop is onver-
minderd groot en bet ziekteverzuim hoog. De ervaring leert dat wie
uit zorg of onderwijs weg gaat meestal niet meer terugkeert.

Het is moeilijk nieuwe mensen to krijgen, maar het blijkt ook
moeilijk oude krachten to binden en to houden. Artsen gaan eerder
met pensioen dan vroeger, bij de huisartsen kan in de komende jaren
door een gunstige goodwill-afkoopregeling zelfs een ware golf van
vervroegde uittreders verwachtworden. De opleidingen kunnen daar
niet tegenop werken en bovendien blijken jonge (huis)artsen, voor bet
merendeel vrouwen, de voorkeur to geven aan een parttime uitoefe-
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ning van hun praktijk. Enkele jaren geleden is de opleiding tot huis-
arts ook nog eens tot drie jaar verlengd, zodat een eerstejaarsstudent
geneeskunde, die huisarts zou willen worden, crop moet rekenen pas
in 2010 zelfstandig aan de slag to kunnen gaan. Voor een medisch
specialist zal dat moment op zijn vroegst in 2013 liggen.

In het onderwijs kan de aanpassing aan de vraag naar docenten
in principe veel sneller gerealiseerd worden, maar de belangstelling
van jongeren voor de sector is niet erg groot. Dat zal ook met meer
geld of wat frisse reclameacties voorlopig maar weinig veranderen.
Het onderwijs ziet zich bovendien geconfronteerd met een groei-
end aantal psychisch arbeidsongeschikte leraren en veel vervroegde
uittredingen. Hoe je het ook noemt - onderwijzer, leraar of docent
- het beroep heeft veel van zijn status verloren en tot op het universi-
taire niveau hangt rond het onderwijs de mufzurige lucht van de nette
armoe.

War dat betreft staat de gezondheidszorg er beter voor, al blijkt
Nederland ook voor artsen uit landen met een echt artsenoverschot
(Belgie, met naar verhouding drie keer zoveel huisartsen, of Duits-
land, met naar verhouding meer dan twee keer zoveel medisch spe-
cialisten) nauwelijks aantrekkelijk to zijn als land van vestiging. Een
Belgische huisarts verdient ongeveer de helft, maar ik geloof dat zich
tot nu toe maar een huisarts uit Vlaanderen in Nederland (Den Haag)
heeft gevestigd. De werkdruk in Nederland wordt in het algemeen
toch erg hoog gevonden en niet iedereen is gecharmeerd van al het
overleg en de vele samenwerkingsrelaties die voor een Nederlandse
arts vanzelfsprekend zijn.

Uitbreidingvan de opleidingscapaciteit is evenmin erggemakkelijk.
De Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht heeft al laten
weten bij het opheffen van de numerus fixus voor medische studenten
(voor elke opleidingsplaats zijn nu twee tot drie kandidaten) niet meer
dan hoogstens 25 extra plaatsen to kunnen aanbieden. Uiteraard gaat
her dan niet om plaatsen in de collegebanken, maar in de practicum-
lokalen, de werkgroepen en de co-assistentschapprogramma's. Op
het niveau van de huisartsenopleiding en de medische specialisten
doet zich dat probleem nog eens in versterkte mate voor. Opleiders,
opleidingspraktijken en opleidingsziekenhuizen moeten aan hoge eisen
voldoen en de opleidingsconsilia van de verschillende specialismen
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zullen zeker niet snel geneigd zijn hier water bij de wijn to doen. Er
is wel wat ruimte voor extra plaatsen op dit moment en ook gaan er
wel stemmen op om de specialistenopleiding tot vier jaar to beper-
ken. Door de aanstelling van `ziekenhuisartsen' zouden de medisch
specialisten zich ook wat meet tot de kern van hun vakgebied kunnen
beperken. De huidige assistent-geneeskundigen, die niet in opleiding
zijn (de `agnio's'), zouden op grond van hun praktijkervaring eventu-
eel ook voor een verkorte opleiding in aanmerking kunnen komen.
Ten slotte zou zelfs gedacht kunnen worden - ik heb het overigens
nog niemand horen uitspreken - aan de oprichting van een negende
medische faculteit (Eindhoven? Enschede? Tilburg?). Gezien de groei
van de bevolking sinds de laatste stichting (Maastricht meer dan 20
jaar geleden) is dat helemaal niet zo'n gek idee, maar soelaas brengt
het pas op de zeer lange termijn.

Natuurlijk, met meer geld is her ook nu al mogelijk achterstan-
den in to lopen, wachtlijsten to verkleinen en al gesloten afdelingen
en operatiezalen weer to openen. In het onderwijs kan meer geld
gebruikt worden om achterstallig onderhoud to plegen, to investeren
in de nieuwe media of een meer doelgroepgericht beleid to voeren.
Toch denk ik dat we ons goed moeten realiseren dat veel van het geld
dat nu ingezet gaat worden, pas op de langere termijn echt tot een ver-
betering van de situatie in de gezondheidszorg of het onderwijs zal
kunnen leiden. In vergelijking met de landen om ons heen is Neder-
land er jaren in geslaagd met minder geld voor onderwijs (niet meer
dan 5,2°/o van het Bruto Binnenlands Product) goede resultaten to
boeken, terwijl in de zorg de voortdurende en geslaagde beheersing
van de stijging van de kosten tot een situatie heeft geleid, die nie-
mand meer acceptabel vindt. De wijziging van hetverzekeringsstelsel
is eindelijk in het beleid eventjes minder belangrijkgeworden dan een
herstel van her aanbod van zorg.

(z5-g-zooo)
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Wer will das Weib?'

Dinsdag in Breda, hetjaarcongres van VNO-NCW. In de goed gevulde
grote zaal van het Chasse Theater peilt dagvoorzitter Harry Starren
even hoeveel mannen en vrouwen er in de zaal zitten. De stemkastjes
laten zien dat de zaal voor 88% uit mannen bestaat. Dat valt eigen-
lijk nog mee, want in de top van de Nederlandse ondernemingen is
nauwelijks een vrouw to vinden. In de top-25 (gemeten naar eigen
vermogen) van de bedrijven heeft in geen enkele Raad van Bestuur
een vrouw zitting, in de top-ioo gaat het precies om een vrouw op
ruim 400 mannen. Zelfs bij de top-5000 van de Nederlandse bedrij-
ven gaat het om niet meer dan ongeveer 2,5% vrouwen, van wie de
meesten deel uitmaken van de leiding van een familiebedrijf. Het
beeld bij de Raden van Commissarissen is wat beter, maar ook daar
is de meest gunstige verhouding niet beter dan een vrouw tegenover
twaalf mannen. Dat geldt dan juist weer wel vooral voor de grootste
bedrijven en het vermoeden ligt voor de hand dat de vrouw de werk-
nemerscommissaris is.

Vergeleken met her begin van de jaren negentig is er al duidelijk
sprake van een verhoging van het aandeel van vrouwen in topposities
in het bedrijfsleven, maar zowel in absolute als relatieve zin gaat het
nog altijd om zeer kleine aantallen. Vrouwen als Sylvia Toth, Nina
Brink of Marike van Lier-Lels representeren niet een grote groep
`naamlozen', maar zijn ieder voor zich een fenomeen. In Amerika is
dat overigens niet veel anders, maar volgens Opportunity in Beleid
(een organisatie die zich inzet voor `evenwichtig management', juist
waar het de arbeidsverdeling tussen de seksen betreft - zie www.
opportunity.nl) telt van de top-1000 ondernemingen daar toch 5%
niet minder dan drie vrouwen in de directie.

Heel weinig vrouwen in de top van bet Nederlandse bedrijfsleven,
maar ook heel weinig vrouwen in de ambtelijke top of in de directies
en besturen van het maatschappelijk middenveld. Ten tijde van her
onderzoek (1998) was geen van de 13 secretarissen-generaal van de
ministeries een vrouw. Dit jaar is er weer een benoemd: Marianne
Sint, een van de nog geen 30 vrouwelijke gemeentesecretarissen (6%),
zij bet wel van Amsterdam. In de sector zorg en welzijn treffen we
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vrouwen wat meer aan in directiefuncties (25%), maar in de sector
van de sociale zekerheid, in het onderwijs ofbij de grote maatschap-
pelijke organisaties ligt her percentage zeer aanzienlijk lager. Bij de
politic en her leger is het zelfs to verwaarlozen, maar in de rechterlijke
macht begint de vervrouwelijking ook in de top door to zetten (meer
dan eenderde).

Bij de universiteiten is de situatie helemaal uitevenwicht: meerdan
de helftvan de studenten, bijna de helftvan de aio's (de promotie-stu-
denten) en een groeiend aandeel van de docenten bestaat uitvrouwen,
maar 93% van de gewone hoogleraren zijn mannen. in andere landen
is dat wel wat beter, maar her beste cijfer is dat van Turkije (!) en dan
gaat het nog om niet meer dan 20% vrouwen.

De enige sectoren waar vrouwen ook in topposities in behoorlijke
aantallen gevonden worden zijn de politick en het openbaar bestuur.
Ruim eenderde van de kamerleden, bijna een kwart van de ministers
en de staatssecretarissen, maar ook van de burgemeesters, gemeen-
teraadsleden en wethouders wordt nu door vrouwen gevormd. Dat
heeft niet alleen met de persoonlijke ambitie van de betrokken vrou-
wen to maken, Het is ook een gevolg van een bewust beleid van poli-
tieke partijen om meer vrouwen verkiesbare plaatsen to bieden of
bewust to streven naar de bezetting van een politieke of bestuurlijke
post door een vrouw. Uiteraard bestaat dat beleid in andere sectoren
ook wel, maar het lijkt toch niet waarschijnlijk dat her geringe succes
daarvan alleen to wijten is aan gebrek aan interesse bij vrouwen of
simpelweg het ontbreken van gekwalificeerde vrouwen.

Dat speelt overigens wel. Vrouwen kiezen nog steeds zelden voor
studies die de weg naar een carriere in het bedrijfsleven openleggen en
minder vrouwen dan mannen lijken geinteresseerd in leidinggevende
banen. Zelfs in de ICT, pas ontstaan toen vrouwen hun opleidings-
achterstand al hadden weggewerkt, is de ontwikkeling van nieuwe
technologic en programmatuur weer een mannenzaak geworden,
terwijl vrouwen toch minstens zulke enthousiaste gebruikers zijn als
mannen. In geen van de vele Silicon Valleys die de wereld inmiddels
telt, spelen vrouwen een belangrijke rol. In Nederland is Nina Brink
al snel door de mand gevallen als de notoire tweedehandsauto-verko-
per, een beroep dat verder overigens ook aan mannen voorbehouden
lijkt.
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Is er een glazen plafond, waar ambitieuze vrouwen niet doorheen
komen ofzijn er nog onzichtbare genen die vrouwen vaker ander werk
leuk doen vinden dan waar mannen van hebben afgesproken dat het
belangrijk is en goed betaald moet worden? Over die genen weten
we niks, maar het glazen plafond is er toch wel, al verschilt het per
maatschappelijke sector van hoogte. Juist in die verschillen liggen
de kansen om talenten die er kennelijk toch zijn, tot ontplooiing to
kunnen laten komen. Ook al zullen de meeste vrouwen misschien
weinig belangstelling hebben voor een plaats in een of andere Raad
van Bestuur, je mag toch veronderstellen dat een dergelijke ambitie
bij meer vrouwen bestaat en door meer vrouwen kan worden waarge-
maakt dan nu het geval lijkt. In geen enkel beroep en op geen enkele
positie is ooit gebleken dat vrouwen het werk slechter, langzaam of
zelfs maar anders doen dan mannen. Altijd bleken er uiteindelijk
toch ook meer vrouwen belangstelling voor to hebben dan mannen
zich konden voorstellen. Dat de verhoudingen niet meteen of mis-
schien zelfs wel nooit fifty-fifty liggen, is daarbij niet relevant.

Een eeuw geleden opende koningin Wilhelmina het parlementaire
jaar nog eenvoudig met `mijne heren' en ze wist zeker dat ze zich niet
vergiste: vrouwen hadden toen actief noch passief kiesrecht en zij
dankte haar eigen positie uitsluitend aan het toeval van de geboorte
als koningskind. Dat toeval koesteren we nog, maar dat andere ver-
schil wordt toch gezien als onrechtvaardig en ongerechtvaardigd.
`Positieve discriminatie' of zoals de Amerikanen dat zoveel aardiger
en terechter noemen, `affirmative action', is een werkzame strategie
om dat verschil to verkleinen. Freud's ook al weer bijna honderd jaar
oude verzuchting `was will das Weib?' suggereert een eeuwig raadsel,
terwijl de oplossing ook toen al lag in een enthousiastja-woord op de
vraag: `Wer will das Weib?'

(6-1o-zooo)
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Bijgeloof en bijwetenschap

De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Bijna 40% van de Neder-
landers gelooft in het bestaan van religieuze wonderen. Aanzien-
lijk meer dan tien jaar geleden, en nog wonderlijker, het zijn juist de
jongere generaties (na ig6o geboren) die er meer - nu zelfs in meer-
derheid - in zijn gaan geloven. Het wonderlijkste van al is wel dat
ook buitenkerkelijken gevallen zijn voor de bekoring van wenende
Mariabeelden en uit hun rolstoel opgestane invaliden. Ook hier zijn
de jongeren weer meer gelovig dan de ouderen. Dat verschil is er ook
als het gaat om het geloof in een leven na de dood of het bestaan van
de hemel. Alleen de hel is niet populair, niet bij jonge kerkleden (de
helft gelooft er in) en ook niet bij buitenkerkelijken. De helft van hen
denkt wel dat er een hemel is, maar nog geen kwart gelooft dat er dan
ook wel een hel zal zijn.

Het Nederlandse geloofsleven wordt Binds de jaren zestig met
enige regelmaat onder de onverslijtbare titel `God in Nederland' in
kaart gebracht. Onder de meet prozaIsche noemer `Secularisatie in
de jaren negentig' hebben we op het Sociaal en Cultureel Planbureau
een paar weken geleden de balans van de vorige eeuw opgemaakt.
Het ziet er niet best uit voor God en zeker niet voor zijn kerken. Meer
dan 6o% van de Nederlandse bevolking beschouwt zich inmiddels als
buitenkerkelijk (in Ig60 was dat 30%). Van degenen die na ig6o zijn
geboren rekent zelfs bijna driekwart zich niet tot enig kerkgenoot-
schap. De tijd van de volkskerk is in Nederland voorbij, maar ook de
gelovigen die gebleven zijn, gaan in de meeste gevallen niet meer elke
week naar de kerk. Zelfs als we het wat ruimer nemen, gemiddeld
een keer per twee weken naar de kerk, kunnen we van de katholie-
ken maar een op de vijf tot deze groep rekenen, van de hervormden
twee op de vijf en van de gereformeerden ruim drie. Een op de acht
Nederlanders gaat gemiddeld eens per twee weken naar een van de
5000 kerken die Nederland telt. In 2010, zo is de verwachting, zal dat
niet veel meer dan een op de twintig Nederlanders zijn. Zouden er
dan nog net zoveel kerken zijn als nu, dan kan een katholieke pastor
op zondag nog hoogstens rekenen op ioo gelovigen en een gerefor-
meerde dominee op ongeveer het dubbele. Dat zullen vrijwel allemaal
mensen zijn, die ook nu al gaan.
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Met meer dan 700.000 gelovigen en een kleine 500 moskeeen is de
Islam inmiddels een belangrijke factor geworden in het Nederlandse
religieuze leven. De meeste Marokkanen en Turken (en kleinere groe-
pen Surinamers, Molukkers en vluchtelingen) identificeren zich ook
sterk met de leer van Mohammed. Dat betekent niet dat ze ook trouwe
moskeebezoekers zijn. be helft van de Marokkanen en een derde van
de Turken gaat zelfs nooit naar de moskee. Wekelijks moskeebezoek
is een zaak van een kleine minderheid (I0-20%). De vergelijking met
de christelijke kerken is moeilijk, omdat de islam veel minder ker-
kelijk georganiseerd is. Hetzelfde geldt voor het hindoeisme dat in
Nederland door een kleine roo.ooo mensen - vooral uit Suriname
afkomstig - beleden wordt, en ook voor het boeddhisme, dat overi-
gens wel enige aantrekkingskracht op Nederlanders uitoefent.

Nauwelijks nog kerks, steeds minder kerkelijk en toch steeds meer
gelovig, is dat inderdaad het overheersende beeld in de jongere gene-
raties? Niet helemaal, we zien onder hen ook een relatiefkleine groep
sterk kerkelijk georienteerden, die als orthodox in hun religieuze
opvattingen en als traditioneel in hun maatschappelijke standpun-
ten beschouwd kunnen worden. Weinig jongeren zijn nog kerkelijk,
minder dan een kwart, maar onder hen bevindt zich een opvallende
en groeiende groep `fundamentalistisch' ingestelden. De trouw aan
kerk en geloof is voor hen duidelijk een bewuste keuze, die letterlijk
en figuurlijk niet licht genomen kan worden. De vraag is allang niet
meer ofjongeren wanneer ze ouder worden, toch weer godsdienstiger
worden (dat is niet zo), maar wel of deze jongeren hun orthodoxie
zullen blijven volhouden.

Afstand houden tot de gevestigde kerken, in veel gevallen al zo'n
twee of drie generaties een vanzelfsprekendheid, wil duidelijk niet
zeggen dat er helemaal geen behoefte meer is aan een geloof in een
hogere macht, aan een niet materiele vorm van zingeving of aan wat
tegenwoordig meestal spiritualiteit genoemd wordt. Al meer dan
honderd jaar geleden begon de westerse fascinatie voor oosterse wijs-
heid en meditatietechnieken, voor spiritisme en occultisme, voor
astrologie en natuurleren vaste vorm aan to nemen. Toen al ging het
meestal om eigenzinnige en zelfs zeer persoonlijke mengvormen
van allerlei leren en rituelen en eigenlijk is dat nog steeds zo. Mensen
kunnen tegelijkertijd zeker weten eerder (en veel spannender) geleefd
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to hebben, een beetje in de hemel geloven, ervan overtuigd zijn dat
de Bijbel Gods woord is, maar zelf liever de sterren willen lezen. Dit
`paraculturele' aanbod van stukjes geloof, wijsheid en esoterie wordt
als sluitsteentje gebruikt om de tegenstellingen in en tegenstrijdig-
heden van het leven to overbruggen. Het lijkt allemaal erg vaag en
inconsistent, maar bij nader inzien is bet vaak juist erg praktisch en
concreet. Het mooist is dat to zien in het gebruik van alternatieve
geneeswijzen (ook die hebben hun plaats in dit pantheon): ze worden
bij voorkeur ingezet als de reguliere geneeskunde onvoldoende in
staat is de klachten to verhelpen en to verklaren. Het is praktisch en
rationeel tegelijk om op het moment dat de empirische wetenschap
niets to bieden heeft to investeren in geloof, vertrouwen, eeuwenoude
tradities en geheime kennis. Astrologie rekent of met de onzekerheid
over wie je bent en wat je moet doen, reTncarnatie verschaft een inte-
ressante identiteit en meditatie geeft inhoud aan Ieegte. Het para-
culturele aanbod is een wereld vol antwoorden en oplossingen voor
vragen waar de Westerse kerncultuur van empirische wetenschap en
christelijk geloof geen raad mee weet.

Mensen geloven er niet alleen een beetje bij, ze hebben ook geen
moeite met bijwetenschap. In opdracht van Nwo, de Nederlandse
Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, vroegen we een steek
proefuit de Nederlandse bevol king onlangs of ze zaken als astrologie,
paragnosie en macrobiotiek als wetenschap beschouwden. Het was
niet de meerderheid die `ja' zei, maar een ruime minderheid zou een
hoogleraar in de astrologie zeker zijn vertrouwen schenken. Die zal
er niet komen, maar een bijzonder hoogleraar bijgeloof en bijweten-
schap zou goed werk kunnen doen. Hij zou de reguliere wetenschap
haar onvermijdelijke tekortkomingen kunnen laten zien en tegelijk
de reguliere kerken duidelijk kunnen maken dat bijgeloof niet de de
eerste stap in de richting van de traditionele godsdiensten is.

(21-10-2000)
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Kruimeltje, Muskens en de armen

`Herijken achter de dijken' noemde de SER het congres dat ze op ii
oktober ter gelegenheid van haar 5o-jarige bestaan organiseerde. Ik
had mijn bril niet op en associeerde de titel en de foto van tegen grote
natuurstenen opspattend water opeens met `he, rijken op de dijken'.
Dat kan je zo hebben, maar ik kon bet beeld gelukkig goed gebruiken
bij de voorbereiding voor mijn lezing op het congres. Ineens zag ik weer
die journaalbeelden van een jaar of vijf geleden voor me: de waters-
nood die uiteindelijk her gebied van de grote rivieren niet bereikte.
Duizenden mensen trokken weg uit bet bedreigde gebied, hun auto's,
aanhangwagens en caravans volgeladen met kostbare spulletjes. De
particuliere welvaartwerd even publiek. Een heel ander beeld dan van
de echte watersnoodramp veertig jaar eerder, die ik vooral ken van
foto's van mijn vader in lieslaarzen op inspectie in her ondergelopen
land. De bevolking van vooral eenvoudige en hardwerkende mensen
had niet veel to verliezen, maar raakte dat wel allemaal kwijt.

Het contrast tussen toen en nu, ook het contrast tussen de SER van
toen en van nu, gebruikte ik in mijn lezing om her relatieve karakter
van bet begrip armoede duidelijk to maken. De Zeeuwse bevolking
van toen was in de termen van die tijd niet arm, maar iedereen die
nu zo zou moeten leven zou als een acuut sociaal noodgeval worden
beschouwd. Geen centrale verwarming, geen badkamer of warm
water, geen televisie oftelefoon, geen auto en sportfiets, geen nieuwe
kleren en voor de kinderen vaak niet eens een eigen bed. Over vakan-
tie en uitgaan spreek ik dan nog niet eens, want dat deden ze toen zelf
ook niet. Wie al die dingen niet heeft, geldt in bet huidige armoede-
onderzoek als gedepriveerd, als een slachtoffer van consumptieve
uitsluiting. Dat laatste klinkt een beetje of her om een welbewuste
boosaardige actie van de overheid of de werkgevers gaat, maar het
roept in ieder geval een ander beeld op dan bet woord armoede, dat
wel voor altijd verbonden is geraakt met bisschop Muskens en her
hongerige stelen van een broodje bij de warme bakker. Je ziet Krui-
meltje weer voor je.

Armoede is geen neutraal begrip, bet heeft een sterke emotionele
en morele lading. Op her meest basale niveau verwijst her naar situ-
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aties waarin mensen inderdaad geen `freedom from want' hebben,
zoals Beveridge al tien jaar voor de watersnoodramp de basis van de
verzorgingsstaat definieerde. Dat komt ook in Nederland nog voor.
Niet veel gelukkig, al zal her zeker voor een groot deel van de enkele
tienduizenden dak- en thuislozen gelden, en in ieder geval structu-
reel niet op een niveau dat van een maatschappelijke misstand kan
worden gesproken. De groep die mij het meest ter harte gaat is dat
deel van de alleenstaande moeders met kinderen, dat uitsluitend van
de bijstand moet leven. We weten niet hoeveel dat er precies zijn (for-
meel zijn het er zo'n ioo.ooo), omdat er in een deel van de gevallen
informeel additionele bronnen van inkomsten voorkomen, varierend
van steun van ouders ofvroegere echtgenoot tot zwart werk.

Uit het net verschenen vijfde (en laatste) Jaarrapport Armoede en
Sociale Uitsluiting Balans van hetArmoedebeleid (Amsterdam University
Press) blijkt dat in 1998 ruim 10% van de Nederlandse huishoudens
formeel een inkomen had tot 105% van de bijstandsgrens. Dat is al
sinds 1990 zo, al moet daarbij wel aangetekend worden dat her aantal
huishoudens in die periode aanzienlijk is gestegen en de huishou-
dens gemiddeld kleiner zijn geworden. War minder dan de helft van
deze huishoudens heeft al meerdere jaren achtereen een minimum-
inkomen. Zeker als het om gezinnen met kinderen gaat, is dat zacht
gezegd geen vetpot. Pogingen daar wat aan to doen versterken helaas
tegelijkertijd het gevaar van de armoedeval, die kan ontstaan als
leden van zo'n huishouden gaan werken. Ze verdienen dan meestal
wel meer dan het minimumloon, maar verliezen vervolgens ook snel
hun recht op allerlei extra uitkeringen. Her duurt dan erg langvoordat
werken werkelijk financieel aantrekkelijk wordt. Niet iedereen met
een inkomen rond her minimum staat overigens buiten de arbeids-
markt. Er zijn nogal wat kleine zelfstandigen en boeren die zelfs
minder dan her minimum verdienen, maar daarbij moet wel worden
aangetekend dat her formeel geregistreerde inkomen hier lang niet
altijd een getrouw beeld geeft van de werkelijke bestedingsruimte.
Omgekeerd geldt voor nogal wat oudere weduwen met alleen Aow dat
hun behoeftepatroon zo bescheiden is, dat zij naar eigen zeggen goed
rond kunnen komen met het weinige dat ze to besteden hebben.

Zowel aan de inkomens- als aan de uitgavenkant is her dus moei-
lijk een goed beeld to krijgen van de kwaliteit van het bestaan van
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mensen met lage tot zeer lage inkomens. Vergeleken met de meeste
andere Europese landen telt Nederland wel niet zoveel overdrachts-
inkomens, maar het niveau van de werkloosheidsuitkering en de bij-
stand voor alleenstaanden is aan de hoge kant. In veel gevallen komt
daar ook nog huursubsidie bij, gemiddeld per huishouden tussen de
2500 en 3000 gulden perjaar. Uiteraard is een huishouden anno 2000
niet meer.goed to vergelijken met een huishouden van 5o jaar geleden.
Veel van wat toen ook voor de rijksten nog niet beschikbaar was, is
nu algemeen geworden en bijna alles wat toen gewoon was, zou nu
een interventie van het maatschappelijk werk onvermijdelijk maken.
Armoede is inderdaad - en soms helaas - een relatief begrip, maar er
gaat - helaas meestal - een suggestie van absoluutheid vanuit die mij
niet bevalt. Dan denk ik maar weer eens even aan al die rijken op de
dijken, die natuurl-ijk ook maar gewone Nederlanders waren.

(1-11-2000)
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Psychische vermoeidheid

Iedere maand gaan er meer dan twee keer zoveel mensen de wAo
in dan er werklozen aan de slag gaan. Dit jaar zullen er ongeveer
ioo.ooo nieuwe wAO-ers zijn, waarvan ruim een derde op grond van
psychische oorzaken arbeidsongeschikt verklaard zal zijn. In meet
dan go% van de gevallen zal er geen sprake zijn van een goed gedi-
agnostiseerde psychische stoornis, maar van een situatie waarin `het
niet meer gaat. Mensen kunnen hun werk niet meet aan, kunnen niet
meet met hun bazen, collega's, patienten of studenten overweg en
worden at onpasselijk als ze het gebouw zien waar ze moeten werken.
Dat heeft iedereen natuurlijk wet eens een beetje, maar zoals altijd bij
psychische problemen, het gaat niet om even en een beetje, maar om
lang en heftig.

Dat is bij to veel mensen her geval en vaak ook at to vroeg in het
werkende leven. Logisch dus dat men er iets aan wit doen. In de sfeer
van de sociale zekerheid betekent dat meestal dat men een regel of
een procedure verandert. Het wordt dan moeilijker op de betreffende
grond afgekeurd to worden. Daar is best wat voor to zeggen, zeker
als her - zoals bij de wAo - een regeling betreft die zowel voor de
werkgever als de werknemer aantrekkelijk is. Het heeft eigenlijk nog
lang geduurd voor iedereen ervan overtuigd was dat het probleem
beret aan het begin dan aan het einde van het traject kan worden aan-
gepakt. Aan een wAO-verklaring gaat een lange periode van ziekte-
verzuim vooraf. Daarin zou niet moeten worden afgewacht hoe het
beloop van de ziekte is, maar zo vroeg mogelijk geprobeerd moeten
worden mensen zo to helpen dat ze de weg naar het werk weer terug
kunnen vinden. Dat geldt zeker voor de gevallen waarin her verzuim
`psychisch' is. De oorzaak is dan vaak werkdruk of zoals dat zo mooi
heet `leefdruk' - bet gaat ook thuis niet goed - en de remedie meestal
rust. Hoe langer dat duurt, hoe moeilijker het is weer aan de slag to
gaan. Helpen doet rust trouwens ook niet. Rust roest echt.

Deze week vond in Amersfoort een op huisartsen en Arbo-diensten
gericht congres plaats, waarin de voorlopige resultaten van het NWO-
programma `Psychische vermoeidheid in de arbeidssituatie' gepre-
senteerd werden. AIs rationale onderzoeksorganisatie heeft NWO

Kruimeltje, Muskens en de armen 8i



gekozen voor de aanpak van een verschijnsel dat in veel gevallen de
snelste weg naar de wno wegens psychische arbeidsongeschiktheid
is. Het gaat niet om een duidelijke en goed afgebakende diagnose,
maar om een hele reeks symptomen die we ook terugvinden in ver-
schijnselen als burn-out, depressie en overspanning. Zoals professor
Wilmar Schaufeli (Universiteit Utrecht) het samenvatte: in bet hele
alfabet van klachten tussen `Aanpassingsstoornissen' en `Zenuwen'.
Kenmerkend voor psychische vermoeidheid is dat het steeds moeilij-
ker wordt om de gewone taken uit to voeren en dat men bij zichzelf
ook een steeds grotere weerstand voelt om de inspanning to leveren.
Niet meer kunnen willen en niet meer willen kunnen.

Langdurige vermoeidheid in psychische zin is zeker niet zeldzaam.
Onderzoek onder niet minder dan ioo.ooo werkende Nederlanders
uit de meest uiteenlopende sectoren en beroepen laat zien dat het zich
in de vorm van burn-out minstens bij 5% van de beroepsbevolking
manifesteert. Uit een groot en langlopend onderzoek in Limburg rap-
porteerde dr. Ijmert Kant dat zelfs een ap de vijfwerknemers als lang-
durig psychisch vermoeid moet worden beschouwd. Hoge werkdruk,
hoge emotionele belasting en weinig mogelijkheden om zelfstandig
to kunnen werken verhoogden de kans op psychische vermoeidheid
sterk, terwijl goede sociale steun van collega's en chefs een duidelijk
positieve invloed hadden. In de onderzoeken die Schaufeli aanhaalde
viel op dat juist artsen, verpleegkundigen en docenten in het bijzon-
der gevoelig zijn voor burn-out. Ook bij hen is de greep op het verloop
van de werkzaamheden vaak beperkt. Er wordt vaak onder hoge druk
en buiten teamverband gewerkt voor mensen die niet altijd waarde-
ren wat je doet.

Een belangrijke vraag op dit congres was natuurlijk wat er aan de
problematiek gedaan kan worden. Kun je het voorkomen en is er the-
rapeutisch wat aan to doen? De Amsterdamse hoogleraar psychiatric
Aart Schene presenteerde een stap voor stap-programma om mensen
na een depressie die direct verband hield met de werksituatie, weer
aan de slag to helpen. Het bleek dat ook als de depressie zelfvoorbij
was, mensen toch moeilijk de weg naar het werk terug vonden. Dat
had zeker ook to maken met het feit dat ze er vaak al zo lang uit waren.
Schene ontdekte dat veel van zijn patienten al bijna een jaar onbehan-
deld thuis `rust' hielden, voordat ze voor hun depressie behandeld
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werden. Hij benadrukte nog eens hoe belangrijk het is een depressie
niet op zijn beloop to laten, maar actief tegen to gaan met medica-
tie en gesprekken. Tegelijkertijd benadrukte hij het belang van meer
aandacht in de psychiatrie en de hele geestelijke gezondheidszorg
voor de patient als iemand met werk. Inmiddels is het wel al gewoon
geworden rekening to houden met bet feit dat de patient meestal een
gezin en een familie heeft, maar de betekenis van de werk en werksi-
tuatie wordt nog erg onderschat.

Psychische vermoeidheid, overspanning en burn-out zijn zeker
geen typisch Nederlandse fenomenen. International onderzoek laat
zien dat bet ook elders veel voorkomt. Toch zou je kunnen veronder-
stellen dat het in Nederland juist wat minder voor zou'moeten komen
dan elders. Zo komt ploegendienst hier minder voor dan in de meeste
andere landen, kennen we veel meer deeltijdwerk, is bet aantal vrije
dagen erg hoog, zijn de kantoren ruimer en lichter, zijn er behoorlijk
wat mogelijkheden gekomen voor zorg- en ouderschapsverlof en zijn
de arbeidsverhoudingen relatief democratisch. Minder gunstig is dat
de werkdruk hier hoog is, in ieder geval hoog wordt gevonden en dat
opvallend veel meet dan in de landen om ons heen. Bovendien vindt
70% van de werkenden in Nederland dat het prive-leven voorgaat
boven bet werk, in landen als Duitsland ofZweden ligt dat percentage
ongeveer op de helft.

Werkdruk blijkt met gebrek aan vrijheid her werk naar eigen inzicht
in to richten wel de belangrijkste voorspeller voor her optreden van
psychische vermoeidheid to zijn. Het begrip werkdruk moet breed
geinterpreteerd worden. Her gaat niet alileen om de hoeveelheid werk
of her tempo waarin her werk gedaan moet worden. In veel werksitu-
aties is er sprake van voortdurende veranderingen in de organisatie
of wordt to weinig aandacht besteed aan goede onderlinge verhou-
dingen, terwijl het werken in teams juist steeds belangrijker wordt.
In Nederland blijft- anders dan in de Verenigde Staten - vaak ook erg
impliciet of de leiding tevreden is over het werk en weet een werkne-
mervaak niet ofhet iets uitmaakt ofhij een bepaalde taak heel goed of
juist heel slecht heeft uitgevoerd. We schieten nog altijd liever iemand
to hulp die `door werk gevloerd' is, de titel ook van her congres, dan
dat we iemand voor werk prijzen en her gevoel geven dat zijn inbreng
er wat toe doet. Mensen worden nooit moe dat to horen.
(15-11-2000)
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Echt, recht, slecht

Her was een aardige rubriek in de Boekenbijlage van NRC-Handelsblad
en er is een leak boek.uit voortgekomen, dat zich tot een geheime
bestseller aan bet ontwikkelen is. In De oogst van onze eeuw* werden
drie jaar Lang boeken van denkers die ons wereldbeeld veranderden
opnieuw besproken. In principe vanaf i9oo een boek per jaar, geen
roman, maar een politiek tractaat, een wetenschappelijk werk, een
pamflet of manifest. Weinig vrouwen, veel mannen, meestal tussen
de 3o en 40 jaar oud, opvallend zeker van hun zaak en daarom niet erg
geneigd her hun lezers gemakkelijk to maken. Hun namen zijn vaak
begrippen geworden, maar echt gelezen worden de meesten toch
nauwelijks meer. Daarom is bet goed dat een re-recensent bet stof
eens van hun ooit zo i.nvloedrijke en nu nog vooral als titel voortbe-
staande boeken blaast. In veel gevallen leidde dat tot de verzuchting
dat wat jaren geleden nog volop stofdeed opwaaien nu terecht door de
tijd met zijn mantel der liefde is bedekt. Wat wijsheid leek, zijn holle
frasen geworden, visioenen veranderen in lachspiegels en war toen
een uitdaging was, is nu onleesbaar geworden.

In Felix Meritis in Amsterdam organiseerde NRC-Handelsblad, zelf
verrast door bet succes van her boek, naar aanleiding daarvan onder
de hoopvolle titel `Storm oogsten' een debar over bet intellectuele kli-
maat in Nederland. Zover kwam her niet, al raakten de gemoederen
wel verhit over eeuwig Nederlandse onderwerpen als de macht van
multinationals, bet falen van de school en de onvermijdelijkheid van
een geestelijk reveil. In de oneindige golfslag van deze onderwerpen
is bet breukvlak tussen twee eeuwen een nauwelijks waarneembare
rimpeling. Mijn vraag was dan ook wat de denkers (en doeners, want
we komen ook Stalin en Hitler tegen) van de vorige eeuw met elkaar
verbindt op een manier die hen toch ook voor ons in deze eeuw nog
interessant maakt. Het antwoord kwam vanzelf in drie woorden:
echt, recht, slecht. Soms is een van die begrippen ook her thema van
bet besproken boek, soms drukt zich daarin de fascinatie met de
schrijver uit en soms ook is her war de boodschap van een bepaald
boek voor nu is.

`Echt' staat zowel voor weten war her geval is als voor weten wie

I
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je bent. In beide gevallen is de vraag of en hoe we dat `echt' kunnen
weten. In de wetenschaps- en kennisfilosofie - in `De oogst' verte-
genwoordigd door Wittgenstein, Popper, Kuhn, Dijksterhuis en ook
Einstein en Chomsky - vinden we dat terug in de discussie over de
vraag of we als mens door de inzet van wetenschappelijke methoden
de werkelijkheid objectief kunnen kennen en dus achter de waarheid
kunnen komen. Ik heb de indruk dat die discussie, die bij vlagen heel
fel is geweest, wat van zijn scherpte heeft verloren, omdat iedereen
zich redelijk kan vinden in het antwoord dat we als mensen nooit
met zekerheid zullen weten of onze kennis objectief is, maar dat het
handig en verstandig is om to doen alsofdatwel het geval is. Het ant-
woord is dus niet principieel, maar pragmatisch, al is het wel verbon-
den met de opdracht wetenschappelijk onderzoek zo uit to voeren dat
de pretentie van objectiviteit zo goed mogelijk wordt waargemaakt.

Bij weten wie je bent gaat het om echtheid in de zin van authen-
ticiteit. De impliciete gedachte is natuurlijk dat de mensen zoals ze
zich aan ons voordoen, niet zijn zoals ze `echt' zijn. Voor onszelf
betekent dat dat we hard moeten werken om erachter to komen wie
we zelf zijn. Mensen als Freud, Mead, Kinsey, Dawkins, Teilhard de
Chardin, Sartre, De Beauvoir en Greer hebben met vele anderen in
de twintigste eeuw geprobeerd ons een nieuw inzicht in onszelf to
geven en ons op een andere manier naar onszelf to laten kijken. Hun
uitgangspunten en doelen zijn heel verschillend geweest. Niemand
is als winnaar uit de bus gekomen, maar zonder dat het ons beschei-
dener gemaakt heeft, zijn we onszelf wel meer als dieren gaan zien
en dus als bepaald door biologische gegevenheden. Tegelijkertijd is
het duidelijk dat dat niet het hele verhaal is en over dat extra maken
we dus steeds nieuwe verhalen. Gelovige vaak, ook hoopvolle of zelfs
cynische, maar zelden vrolijk-relativerende. Mensen nemen zichzelf
heel serieus en dat zullen ze ook in deze nieuwe eeuw blijven doen.

De twintigste eeuw is vol voor iedereen steeds meer zichtbare en
vaak ook zelf voelbare oorlogen en misdaden geweest. Veel van de
denkers, althans van de schrijvers, uit die eeuw hebben daar niet
alleen bezorgd over nagedacht, maar juist ook opmerkelijk onbe-
zorgd toe aangezet. In de eerste decennia van de twintigste eeuw
en opnieuw in de jaren zestig en zeventig zijn er nogal wat auteurs
geweest - Lenin, Sorel, Hitler, Jiinger, Fanon, Mao Tse Tung - die
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het geweld verheerlijkt hebben of op zijn minst gemakkelijk geac-
cepteerd als onvermijdelijk middel om een hoger doel to bereiken.
Anderen - Elias, Ahrendt, Berlin - wezen erop hoe hier `recht' werd
gemaakt war niet recht to praten was door her Teed war het veroor-
zaakte (Mulisch, De Jong). Aan het begin van de nieuwe eeuw lijkt
het er toch op dat her besef van het belang van recht en rechtvaardig-
heid niet alleen als politick principe sterker is geworden, maar ook
als algemeen mense1Fijk beginsel meer aanvaard is. Hoe onvoldragen
ook nog, de vervolging van oorlogsmisdadigers en het zenden van
vredesmissies zijn tekenen dat oorlog en geweld geen pleitbeslech-
ters meer kunnen zijn. Daar zal nog veel over geschreven en gedacht
moeten worden.

Fascinatie met slechtheid, met het kwaad, loopt als een rode draad
door veel van de keuzes die de re-recensenten hebben gedaan. Soms
is her fascinatie met het bewuste kwaad, de slechtheid van wie puur
en ten koste van alles op macht en terreur uit is. Soms is het ook de
fascinatie voor het bangle kwaad van gewone mensen in bijzondere
situaties. Dat heeft iemand als Eichmann zijns ondanks een plaats
in de geschiedenis bezorgd en dus ook object van de aandacht van
bijzondere mensen als Mulisch of Ahrendt gemaakt. Tegenover het
bewuste kwaad staat de niet meer helemaal onbewuste onschuld van
iemand als Anne Frank, die als een ikoon van authenticitei-t boven
het gewone is uitgestegen. Met haar kunnen en willen mensen zich
graag identificeren. Dat zal ook in deze eeuw zo blijven. Het bijzon-
dere wordt in het gewone en eerlijke gezocht, onrechtvaardigheid
herkend in her breken van het verlangen een eigen leven to mogen
leiden.. Geen idee of ideaal loan daartegen op.

* De oogst. Denkers die ons wereldbeeld veranderden (2000). AmsterdatnlRotter-
dam: Prometheus INRC-Handelsblad, 468 blz.

(2-12-2000)
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Eerst Gaza zien...

Op de grens van Gaza hebben Israel en de Palestijnen weer met
elkaar onderhandeld over vrede of in ieder geval over een herstel van
de gesprekken daarover. Veel heeft het overleg nog niet opgeleverd,
maar toen ik op de nachtradio het bericht hoorde, zag ik wel die grens
weer voor me. Een paar jaar geleden stond ik er zelf, toevallig ook
midden in de nacht, niet veel meer dan een uur met de taxi vanaf Tel
Aviv over geleidelijk stiller en smaller wordende wegen. The spy who
came in from the cold, dacht ik, maar Checkpoint Charlie in Oost-Berlijn
was een bureaucratisch grapje vergeleken met de helverlichte wacht-
torens, prikkeldraadversperringen en slagbomen die zich hier fuik-
achtig vernauwden tot de kleine entree van het land van Arafat. Het
was stil en leeg. De taxi was achter mij alweer omgedraaid en vertrok-
ken. Hij mocht Gaza niet in, ik moest to voet verder, van wachtpost
naar wachtpost, stempels verzamelend, geduld oefenend bij de con-
trole van mijn bagage en de steeds herhaalde vragen over het doel van
mijn komst. Pas na de laatste slagboom zou er weer een auto staan
om mij op to pikken.

Gaza is klein, ruim veertig kilometer lang en nauwelijks tien kilo-
meter breed, niet veel groter dan de gemeente Apeldoorn. Er wonen
ruim een miljoen mensen, de meesten (meet dan 6o%) werkloos en
jong, een altijd gevaarlijke combinatie. Gaza-stad begint meteen
achter de grens. Op het eerste gezicht een gewone, moderne Arabi-
sche stad van slordige betonbouw met aan de straat open winkels
en werkplaatsen, waar 's avonds een rolluik voor gaat. Wie het kan
betalen, woont achter een hoge muur of heeft minstens siertralies
voor de ramen.

Er was zo laat niemand meer op straat. Ook de hoofdstraat, met
een aarzelend plantsoen in het midden en een enkele etalage al bijna
westers, was leeg. De volgende ochtend ontdekte ik dat van het grote
moderne hotel waar ikwas ondergebracht, maar een verdieping klaar
was. De bouw lag stil en in de enorme eetzaal was ik de enige gast.
Mijn kamer keek uit op een haveloos trapveldje, een verlaten huis vol
Palestijnse leuzen en een garage met een pantserauto ervoor, bewaakt
door twee jongens in een half uniform. 's Avonds stookten ze een
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vuurtje om her nog een beetje behaaglijk to houden. Vlak achter hen
en een grote rol prikkeldraad lag het strand. Daar kwam niemand.
Wat verder weg staken grote moderne flats omhoog met daartussen
watwitte villa's. Ditwas de deftigste buurtvan Gaza, maar de meeste
huizen stonden leeg of waren half afgebouwd.

Er was niets tedoen. Geen cafe of bar, geen bioscoop, disco ofthe-
ater, geen zwembad of stadion. De gewone Palestijn zag je ook niet
in de paar kleine restaurants bij het begin van war maar geen boule-
vard wilde worden. De schaarse buitenlanders kwamen hier meestal
al vroeg om alcoholvrij gauw een hapje to eten. Net als ik waren de
meesten in Gaza voor hun werk en een andere reden voor verblijfwas
er eigenlijk ook niet. In bet kader van een uitwisseling met de Univer-
siteit Utrecht gaf ik een cursus preventie en gezondheidsbevordering
aan een groepje Palestijnse psychologen en maatschappelijkwerkers.
Heel gedreven en aardige mannen en vrouwen, van wie de meesten
vrijwel nooit buiten Gaza waren geweest. Geld hadden ze nauwelijks
en als ze niet zelfal een groot gezin hadden, leefden ze nog met hun
ouders en vaak ook grootouders in dichte pakking. Ze waren modern
en traditioneel tegelijk, heel geinteresseerd in her nieuwste war de
psychologie to bieden had, maar zonder aarzeling de lessen onder-
brekend als het tijd was voor de gebedspauze. Daar was een apart
lokaal voor ingericht, waar iedereen zijn matje kon uitrollen. Ik ging
dan maar even een luchtje scheppen op het balkon met uitzicht op de
grote villa van Arafat. Hij was er niet.

Op her eerste gezicht en zeker vanuit de verte gezien leek Gaza
nog wel een beetje op een gewone stad aan de Middellandse Zee. Dat
het dat niet was, maakten mijn collega's me wel duidelijk toen we op
bezoek gingen in de vluchtelingenkampen. Ik had ze niet onmiddellijk
herkend, omdat ze er niet zo kampachtig uitzagen. Sommigen waren
bidonvilles van her ergste soort, met wrakke huisjes van golfplaat en
landbouwplastic, anderen leken meet op de Braziliaanse favela's met
middenin soms grote huizen en zelfs flats. Her was duidelijk to zien
dat sommigen al tientallen jaren oud waren en een heel eigen sociale
structuur kenden met wijken en buurtjes. Wat ik niet wilt, was dat de
vluchtelingen uit een dorp of stadje hier vaak ook in een kamp of een
deel daarvan dicht bij elkaar leefden. Het leek in die zin wel een beetje
op de vroegere Ambonezenkampen in Nederland. De bedoeling is
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ook dezelfde: bij elkaar blijven in een situatie die eigenlijk onleefbaar
is, zodat de wil om terug to gaan naar het land van herkomst levend
blijft. In Nederland is het opgeven van de kampen, oorden en wijken
een moeizaam proces geweest, in Gaza wil ook de Palestijnse Auto-
riteit zelf dat proces niet op gang brengen.

Ik ben er maar een paar dagen geweest in die winter van 1997. Ik
vond het treurig en uitzichtloos en schreef toen dat een tweede inti-
fada gevreesd moest worden. Het vredesproces stagneerde ook toen
al een paar jaar. Het enthousiasme waarmee vele Palestijnse 'ex-pats,
en ook veel Arabieren begin jaren negentig begonnen to investeren in
de opbouw van Gaza, was weggeebd. Vandaar al die half afgebouwde
hotels en die lege flats aan in het zand verlopende boulevards. Er was
nog altijd geen goede haven - en die is er ook nu nog niet, geloof ik,
ondanks vergelendeNederlandse toezeggingen -en ook hetvliegveld
was niet operationeel. Dat is het nu wel een beetje, maar zelfs als
her allemaal goed was gegaan, blijft het moeilijk in to zien hoe van
een streepje land met nauwelijks infrastructuur, ingeklemd tussen
Egypte en Israel, een bloeiende natie gemaakt zou kunnen worden.
Tegelijkertijd is het voor iedereen duidelijk dat de met Gaza zo con-
trasterende welvaart en bedrijvigheid van Israel geen rustig moment
zal kennen als er geen oplossing komt die verder gaat dan het achter
de hoge hekken van een eigen Autoriteit vastzetten van een heel volk.
Ik was opgelucht toen ik er weer uit kon -en heb de strenge ondervra-
ging op het vliegveld van Tel Aviv over de reden van mijn bezoek aan
Gaza maar over me heen laten komen. Ook naar Israel wilde ik toen
voorlopig niet meer toe.

(16-1z-zooo)

Eerst Gaza zien... 89



De toekomst van de jeugd

De grootste verandering in het leven van jongens de afgelopen tien
jaar is het verdwijnen van de militaire dienst geweest. Er is destijds
gewaarschuwd dat daarmee een belangrijke training in het werken
in een organisatie, onder gezag en met een strakke tijdsdiscipline
zou wegvallen. Her aanleren van arbeidsdiscipline zou voortaan een
taak worden voor het bedrijfsleven en zou beide partijen nog weleens
kunnen tegenvallen. Het feit dat meisjes altijd al zonder de leerschool
van de dienstplicht hun eerste baantje begonnen, telde niet als tegen-
argument. Meisjes waren immers altijd al, ook op school, gediscipli-
neerder, serieuzer en gezeglijker dan jongens.

Het is allemaal erg meegevallen. Je hoort niemand meer zeuren
over her opvoedende nut van de dienstplicht. Jongeren hebben hun
eigen variant op de dienstplicht gevonden, mede geholpen door de
verruiming van de winkeltijden en de opbloei van de econornie. Gere-
kend vanaf de leeftijd van ii (!) jaar heeft de helft van de scholieren
min of meer regulier een bijbaantje, boven de 17 jaar loopt dat zelfs op
tot driekwart van de leerlingen. Ze doen dat echt voor her geld, want
het leef- en uitgaanspatroon van een jongere is niet goedkoop. Het
gemiddelde maandinkomen van een 12- tot i7-jarige scholier was in
Iggg ongeveer 275 gulden per maand, waarvan 200 gulden zelf ver-
diend. Kijken we alleen naar de scholieren met een baantje, dan blijkt
dat zij daar per maand gemiddeld bijna 400 gulden mee verdienen.
Her zak- en kleedgeld van thuis steekt daar pover bij afen gemiddeld
is dat bedrag de laatste tien jaar zelfs wat lager geworden. Kinderen
financieren hun hobby's, kleren en uitgaan steeds meer zelf, al geven
ze heel aandoenlijk wel aan dat ze nu meer dan vroeger wel met hun
ouders overleggen over grotere uitgaven. Kortom, ouders betalen
niet, maar geven desgevraagd graag advies.

Kinderarbeid is naar Amerikaans voorbeeld de gewoonste zaak
van de wereld. Niemand heeft nog de behoefte aan kritische kant-
tekeningen. Integendeel, de voordelen lijken to overwegen, ook maat-
schappelijk. Hangplekken worden werkplekken en bijna ongemerkt
Ieren kinderen het klappen van de zweep. Op tijd komen, netjes
werken, vriendelijk zijn tegen klanten, op productie en prestatie afge-

go Kortgehouden



rekend worden, je leert her snel als her er ook financieel toe doet.
Voor de meeste jongeren is her vakken vullen, serveren, verkopen,

bakken, koerieren of schoonmaken iets war naast de studie gedaan
wordt. De volgorde van prioriteiten verandert nog weleens, maar de
toekomst ziet er toch bijna altijd heel anders uit.

Een beetje jammer is dat er zo weinig mogelijkheden zijn om van
hulpje vakman of-vrouw to worden. Nogal wat studenten van hbo en
wo merken dat hun hart niet zit bij war ze studeren, maar bij een eigen
bedrijfle, een ambacht ofeen vak. War we missen in ons hierarchisch
opgebouwde opleidingssysteem is de mogelijkheid om tijdens of na
de studie aan hogeschool of universiteit een kwalificatie to verwerven
die vooral her kleine bedrijf in Nederland meer kwaliteit en inventi-
viteit kan geven.

Anders gezegd, nog altijd zitten we vast aan her idee dat her een
kwestie is van niet-kunnen als je niet doordringt tot het hbo of wo.
Toch is de behoefte aan goede elektriciens, timmerlieden, monteurs,
koks, obers minstens zo groot als aan juristen, pedagogen of com-
municatiewetenschappers, zeker als die vakken zijn gekozen omdat
je `nog niet weet wat je wil worden'. Meer dan een kwart van de wer-
kende bevolking beschikt al over de hoogste opleidingskwalificaties
en dat aandeel groeit nog sterk de komende jaren. Alleen al sinds 199o
zijn er zo'n 25.000 proefschriften geschreven. Her tijdschrift Lekker
komt al proevend ieder jaar toch niet verder dan 5oo bullen voor de
beste restaurants van Nederland.

Net als in de Verenigde Staten zullen ook in Nederland verschillen
tussen beroepen steeds minder als verschillen in beroepsniveau, in
status of in sociale klasse worden gezien. Dat gaat stap voor stap,
maar het wordt geleidelijk steeds meet zichtbaar. Wat betreft de ver-
dien-mogelijkheden is opleiding al niet meer de voorspeller die het
ooit was, maar het verdwijnen van verschillen is ook to zien in leefstijl,
vrijetijdsbesteding en bezit van goederen als een personal computer.
In 1999 kon al 85% van alle 12- tot ig-jarigen thuis beschikken over
een pc en dat percentage is alleen nog maar hoger geworden. Natuur-
lijk kan daar op heel verschillende manieren gebruik van gemaakt
worden, maar de gebruikers gaan onvermijdelijk toch steeds minder
van elkaar verschillen.

Dat hebben we ook gezien bij de auto, de telefoon en de televisie.
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Het heeft nog vrij lang geduurd voor ze algemeen waren, maar de
verschillen in gebruik hebben meer met individuele voorkeuren
en levensfasen to maken dan met sociale klasse. Dat geldt dus ook
voor de algemene acceptatie van de pc, die bovendien ongelooflijk snel
gegaan. Al is dat record = nauwelijks vijftien jaar - inmiddels alweer
geslagen door de mobiele telefoon, die in nauwelijks vijf jaar alge-
meen is geworden.

Middelbaar en hoger onderwijs zijn nog steeds georganiseerd op
basis van een door intellectuele en cognitieve prestaties bepaalde
hierarchie. Dat is geen slecht criterium, maar het is erg eenzijdig en
bovendien suggereert het een sociale en beroepsmatige rangorde die
steeds minder in overeenstemming is met de sociale werkelijkheid en
met de beleving van mensen zelf. Ook dat zou nog niet zo erg zijn, als
het jonge mensen niet steeds weer zou verleiden om als vanzelfspre-
kend een hogere opleiding to kiezen in plaats van leuker werk. Het
is dan ook niet toevallig dat de helden van onze dagen gerekruteerd
worden uit de meesters, doctorandussen en ingenieurs die uiteinde-
lijk voor hun hart en handen hebben gekozen. Ze zijn iets heel anders
gaan doen dan waarvoor ze opgeleid zijn. Van socioloog tot hotelier,
van psycholoog tot automonteur. Het lijkt een stap terug, maar dat is
het niet en gelukkig zien ze het zelf meestal ook niet zo.

(30-1z-zooo)
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Gevaarlijk gezellig

Die ene ambtenaar der eerste klasse uit die andere hechte gemeen-
schap speelde alle rollen tegelijkertijd. Natuurlijk, waar blijven we als
niemand zich aan de regels houdt of, erger nog, iedereen zijn eigen
regels gaat vaststellen. Maar toch, wij ambtenaren hebben heus wel
begrip voor uw problemen en wij zien ook graag de zon in het water
schijnen. Er valt altijd met ons to praten en met een beetje geluk
hebben wij uw spoedaanvraag binnen drie maanden behandeld. We
zijn in Rommeldam en zien de heer Dorknoper achter zijn lessenaar
hoofdschuddend bezig met het handhaven van het evenwicht tussen
de dadendrang van ondernemende zakenlieden als Bul Super en de
eisen van het algemeen belang.

Ik moest aan hem denken toen burgemeester Ijsselmuiden van
Volendam de lijst van ambtelijke acties van de gemeente tegen de uit-
bater van `het Hemeltje' opsomde. Bij een volle bak was de situatie
`levensgevaarlijk' en dus moest er wat gebeuren. Er gebeurde niets en
dus drong de gemeente nog eens schriftelijk op actie aan. Er gebeurde
nog steeds niets en dus wees de gemeente op het brandgevaar van de
kersttakken tegen het ]age plafond. Er werd zelfs met maatregelen
gedreigd en dus werden op het laatste moment door de eigenaar de
eerste formele stappen gezet om dat in ieder geval to voorkomen. Er
was nog steeds niets gedaan, toen de hele zaak tijdens de Nieuwjaars-
viering in de hens ging. In de zaak stonden meer dan drie keer zoveel
mensen dicht opeengepakt als ooit zou kunnen worden toegestaan.
Van hen was misschien wel een derde nog geen i6 jaar oud. Volgens
het convenant van de Volendamse horeca hadden zij niet eens mogen
worden binnengelaten.

De burgemeester laat er geen twijfel over bestaan, dat hij vindt dat
de gemeente gefaald heeft in de uitvoering van het eigen beleid. Hij
is ook bereid de politieke consequenties daarvan to accepteren. Toch
kun je je afvragen of de gemeente materieel inderdaad veel meer had
kunnen doen dan wat ze formeel gedaan heeft. Hoeveel ruimte zou
de rechter niet toch hebben gegeven, als de uitbater van `het Hemeltje'
bezwaar zou hebben aangetekend tegen een onmiddellijke sluiting?
Hoeveel begrip zou er in de `hechte gemeenschap' van Volendam
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geweest zijn voor een onbuigzaam gemeentebestuur?
In Rommeldam wist Dorknoper jaren geleden al op gezag van

Marten Toonder dat het werk van een ambtenaar der eerste klasse
voor een belangrijk deel bestaat uit het schenken van veel water bij
de wijn van zijn strenge regels. Niet zelden was het in de wereld van
Heer Bommel en Tom Poes de burgemeester zelf die op soepelheid
aandrong. De middenstand moest het leven niet onmogelijk gemaakt
worden. Het sluiten van een populair cafe zou ook in Rommeldam
door de bevolking niet als een verstandige maatregel, maar als een
vorm van betutteling beleefd worden. Al to grote bemoeienis met het
uitgaansleven en met de vrijheid van iedereen om, zeker op Nieuwjaar,
overal naar binnen to kunnen gaan wordt nergens op prijs gesteld.
Hoe hechter de sociale gemeenschap, hoe geringer de behoefte aan
overheid. We regelen dat zelfwel met elkaar, dan blijft het tenminste
gezellig.

Inmiddels vveten we, dat wat in Volendam tot zoveel doden en
zwaargewonden heeft geleid, in heel Nederland elk weekend kan
gebeuren. Een klein onderzoekje in de regio Utrecht heeft al laten
zien dat in sommige steden zelfs de meerderheid van de cafes geen
gebruiksvergunning heeft (dat gold ook voor `het Hemeltje') en dus
helemaal niet open zou mogen zijn. Nooduitgangen waren meestal
onbereikbaar ofafgesloten en brandblussers onbruikbaar. De meeste
etablissementen zijn bovendien in relatie tot het bezoekersaantal aan
de kleine kant, uiterst brandbaar ingericht en dicht tegen elkaar aan
gelegen in nauwe binnenstadsstraten. Dat is in andere landen vaak
veel minder het geval, maar Nederlanders vinden het pas gezellig als
je je kont niet meet kunt keren en er overal kaarsen staan. Het hele
Nederlandse uitgaansleven is uiteindelijk gebaseerd op de gezellig-
heid van een zilveren bruiloft in een to kleine woonkamer.

In de meeste Nederlandse huizen ontbreekt iedere vorm van brand-
preventie, die verder gaat dan elektrische lampjes in de kerstboom in
plaats van kaarsjes. Uitgaan heeft, zeker voor jongeren en dat zijn in
Nederland - ook alweer anders dan in andere landen - de enigen die
uitgaan, het karakter van een feestje thuis. Niemand denkt dan aan
gevaar en dus ook nu ook niet. Misschien klinkt daarin, onbewust
natuurlijk, ook nog wel een laatste spoor van verzet door tegen een
hardnekkige christelijke traditie waarin uitgaan zelfals een (moreel)
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gevaar wordt gezien. Die traditie is bijna onschadelijk gemaakt door
het uitgaan zelf in de sfeer van onschuld en familiaire gezelligheid to
brengen. `Thuis' is de stamkroeg.

Dat mag zo zijn, maar ondanks alle pogingen een heel andere sug-
gestie to wekken, is de schaal toch heel anders dan thuis denkbaar
zou zijn. Als Nederland ergens in veranderd is, dan is her wel in her
gebruik van horeca-voorzieningen. Toen ik 35 jaar geleden uit het
zuiden kwam om in Utrecht to gaan studeren, was ik verbaasd over
her totale gebrek aan gezelligheid: er waren nauwelijks cafes, ter-
rasjes, restaurants, laat staan discotheken. Voor een student was er
eigenlijk niets buiten de eigen societeit, die opvallend en welbewust
ongezellig was en in het geheel niet aan thuis herinnerde. Inmiddels
is `het zuiden' opgerukt tot Schiermonnikoog. De binnenstad van
Utrecht is horeca geworden en her is er ook absoluut veel gezelliger,
informeler en ongedwongener dan vroeger. Dat neemt niet weg dat
de gezelligheid bedrijfsmatig georganiseerd wordt en op een schaal
wordt aangeboden, die een bijna Disneyworld-achtige perfectie van
de organisatie nodig maakt, wil het niet toch verkeerd gaan. Daar is
echter nog geen sprake van en dat is de tragedie van Volendam gewor-
den. Her had ook in Utrecht ofwaar dan ook kunnen zijn, want overal
hebben klanten, uitbaters en gemeenten metelkaarde illusie in stand
gehouden dat de geimproviseerde gezelligheid van de kleine groep
ongestraft tot in het oneindige vergroot zou kunnen worden. Waar
heel veel mensen bij elkaar zijn, kunnen stapels vuurwerk, stokjes
geroosterd vlees, brandende kaarsen of nevels van halfwarm jacuzzi-
water plotseling levensgevaarlijk worden.

(13-1-2001)
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Maatschappelijk ondernemen

Ineens is hij er. De discussie over de echte taken van de overheid.
Minder regels, maar wetstrikt toegepast. Geen uitverkoop van taken,
die zo dicht tegen bet aigemeen belang aan zitten, dat een markt-
model meer risico's dan kansen lijkt to bieden. Voorzichtig met
de samenwerking tussen publieke en private partijen, omdat bet dan
meestal de overheid is die met de vervelende brokken blijft zitten. De
tijd is rijp gemaakt voor deze discussie. De rampen in Enschede en
Volendam hebben een overheid laten zien die gewoon nietwistwat er
aan de gang was of zich to lang tot uiteindelijk to vrijblijvende waar-
schuwingen beperkte. De elektriciteitscrisis in California werpt zelfs
in bet land van de zo klein mogelijk gehouden overheid een ander
licht op de gang naar de markt. In Nederland ziet de NS zich al als
een internationale speler optreden, terwijl de gewone reiziger toch
bet liefst binnen de landsgrenzen veilig en vlug vervoerd zou willen
worden. De keurings- en uitkeringsfabrieken van de sociale zeker-
heid worden alweer bijna helemaal onder de vleugels van de natio-
nale overheid gebracht en de BSE-crisis maakt weer eens duidelijk hoe
onvervangbaar ook het toezicht van de overheid is.

Op zichzelf hebben al deze onderwerpen niets met elkaar to
maken. Toch bestaat bet gevoel dat ze elk op zich laten zien dat er in
veel sectoren van her maatschappelijk leven een belangrijke rol voor
de overheid blijft of zelfs weer op komst is. Dat is niet per definitie
de overheid zoals die zich gedragen door een groter wordend amb-
tenarenapparaat in de eerste helft van de twintigste eeuw is gaan
ontwikkelen. Het is ook niet de overheid die na de Tweede Wereld-
oorlog alle verantwoordelijkheid van de burger is gaan overnemen en
tot in de kleinste uithoeken van de samenleving de zegeningen van
de verzorgingsstaat uitdraagt. Het is zeker niet de `nachtwakersstaat'
van de negentiende eeuw, die alleen voor oorlog en vrede verantwoor-
delijk was. Maar war dan we]? Met een goed gevoel voor de dingen
die komen gaan publiceerde Steven de Waal, voorzitter van Boer &
Croon (de organisatieadviseurs met de in alle betekenissen van bet
woord best bezochte nieuwjaarsreceptie) een paar maanden geleden
een boek waarin hij voorstelt de pijnlijk krakende verhouding tussen

g6 Kortgehouden



overheid en markt soepeler to maken door in het publieke domein
ruimte to geven aan het `maatschappelijk ondernemen .* In het ver-
leden functioneerde het maatschappelijk middenveld van welzijns-
stichtingen, onderwijsorganisaties en gezondheidszorginstellingen
als het kraakbeen van de samenleving, maar volgens De Waal is dit
type non-profitorganisatie inmiddels fataal verambtelijkt. Overheid
en middenveld houden elkaar in een `machteloze omstrengeling' vast.
De overheid financiert, beinvloedt en controleert, maar garandeert
tegelijkertijd de continuTteit en autonomie van wat in feite nauwelijks
meer dan logge en trage uitvoeringsorganisaties zijn met een sterk
monopolistisch karakter. Het traditionele publiek-private samenwer-
kingsverband heeft in Nederland alle slagkrachtverloren en kan zelfs
niet meer bogen op veel maatschappelijk draagvlak.

De Waal wil dat type samenwerking zeker niet kwijt. Integendeel,
hij waarschuwt uitdrukkelijk tegen het in Europa oprukkende Angel-
saksische model dat alleen nog de dichotomie staat - markt kent.
Een soortgelijke waarschuwing zou ook kunnen worden uitgespro-
ken tegen het Franse model, waarin de staat de markt beheerst en
overheerst. Het `Rijnlandse' model, zoals De Waal het noemt, geeft
ruimte aan de burger die maatschappelijk verantwoordelijkheid wil
nemen en beperkt het gebied van de markt tot wat ook bij uitstek als
privaat domein gezien kan worden. Op het gebied van de gezond-
heidszorg, het onderwijs, de cultuur en het maatschappelijk welzijn is
marktwerking maar beperkt zinvol. Hetzelfde geldt echter ook voor
de overheid. Die moet op deze gebieden zelf niet to veel willen doen,
maar optreden als `regisseur en stuurman', uiteraard ook als toe-
zichthouder. AIs regisseur wordt de politieke functie van de overheid
weer belangrijker, terwijl voor de bewaking van de kwaliteit en van
het nakomen van de gemaakte afspraken onafhankelijke inspecties
nodig zijn (voor de goede orde: dit heeft De Waal allemaal al geschre-
ven toen nog niet bekend was hoe juist het toezicht in Enschede en
Volendam to kort geschoten is).

De uitvoering van het beleid zal niet op ambtelijk niveau moeten
plaatsvinden, maar uitbesteed moeten worden aan zelfstandige
en in de meeste gevallen private uitvoeringsorganisaties, die voor
een beperkte tijd een concessie verworven hebben. De overheid kan
daardoor dus politiek blijven handelen en op een gegeven moment
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weer andere keuzes maken, want de uitvoeringsorganisaties worden
beoordeeld op hun prestaties. Dat is een aspect van marktwerking dat
heel goed samengaat met het maatschappelijk ondernemerschap.

Het kan niet ontkend worden dat zowel de huidige overheid als
het maatschappelijk middenveld op veel plaatsen bezig is met her
3omerschap. Zelfs in een traditioneel zeer centralistisch aan-
gestuurde sector als het onderwijs wordt onder leiding van minister
Hermans nu ook echt gevraagd om nieuwe ideeen voor de inrichting
van het onderwijs en de organisatie van de scholen. Ook in het werk
van de veel bekritiseerde Raad voor Cultuur is veel to vinden van wat
De Waal bepleit. In zijn boek besteedt hij ruim aandacht aan de ver-
schillende organisatiemodellen en financieringsmogelijkheden van
maatschappelijke ondernemingen. Ook daar valt op dat in de meeste
gevallen daar ook nu al voorbeelden in de praktijk van zijn aan to
wijzen.

Een zwak punt is wel dat De Waal de combinatie van overheidsfi-
nanciering, burgerdonaties en eigen (markt)inkomsten voor de nieuwe
maatschappelijke ondernemingen nergens als een echt probleem ziet.
Dat is het natuurlijk wel. De Europese regelgeving is erg kritisch over
mengfinanciering, de `echte' markt is op zijn qui vive voor alles wat
naar concurrentievervalsing zweemt en de onhelderheid die De Waal
nu in het financiele reilen en zeilen van het middenveld ziet, veran-
dert ook niet vanzelf in de door hem tot uitgangspunt van het nieuwe
model verheven `transparantie' (naast `trust' en `toezicht'). Niettemin,
ik denk dat het goed is dat de discussie over de rol van de overheid zich
wat betreft de kerntaken niet alleen beperkt totwat naar de markt toe
kan, maar ook kijkt naar de mogelijkheden van een vernieuwing van
juist het maatschappelijk middenveld. De Waal pleit daar niet alleen
voor, maar biedt er als rechtgeaarde organisatieadviseur ook heel war
alternatieve modellen voor. Minder regels, dat vindt hij ook, maar wel
toezicht, intern en extern.

Steven P.M. de Waal (iooo). Nieuwe strategieen voor het publieke domein. Alphen
aan den Rijn: Samsom.

(27-1-zoos)
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Kijken naar het oosten

Veel Duitsland in februari 2001. Amsterdam had bijna Joschka Fischer
op bezoek gehad, maar minister Van Aartsen was plotseling ver-
hinderd om to spreken en dus kon Fischer door de strenge regels van
her protocol zich ook niet op Nederlandse bodem vertonen. De vijfde
Nederlands-Duitse conferentie werd geopend door de respectieve-
lijke staatssecretarissen. Dick Benschop hield een mooi betoog in een
vloeiend Duits - hij wist niet dat her ook in her Nederlands mocht, ja
zelfs moest, omdat op deze conferentie de beide talen gelijkwaardig
waren. Alles werd vertaald, al spraken vrijwel alle Nederlandse deelne-
mers Duits en een niet onaanzienlijk deel van de Duitsers weer Neder-
lands. Dat gold niet voor de Duitse staatssecretaris, Ludger Volmer,
die we] erg breed uitpakte over de fantastische samenwerking tussen
beide landen op werkelijk alle fronten. Het was zo kritiekloos, dat
het bijna genant werd. Het was zeker niet war de bomvolle theater-
zaal van Felix Meritis verwachtte van een van de oprichters van Groen
Links in Duitsland. Bovendien iemand die in de wandelgangen met
enige dreiging al als her politieke geweten van Joschka Fischer was
aangekondigd.

De Nederlands-Duitse conferentie is in her midden van de jaren
negentig ontstaan als een antwoord op bet buitengewoon negatieve
beeld van Duitsers dat vooral Nederlandse jongeren bleken to koes-
teren. Iedere leraar Duits kan daarvan meepraten en heel veel Duitse
bezoekers hebben bet aan hun auto kunnen voelen. De conferentie,
afwisselend in Nederland en Duitsland, probeert thema's van gemeen-
schappelijk belang to identificeren en die op hoog niveau van beide
zijden to laten belichten. Dit jaar ging her om taal, identiteit en com-
rnunicatie in Europa en op dat punt hebben Nederland en Duitsland
echt veel gemeen. In Europa is Duits de eerste taal en Nederlands de
zesde, maar in beide gevallen zijn het toch minderheidstalen. Engels
is aan de winnende hand en bet Frans blijft in Brussel, Luxemburg
en Straatsburg dominant. Nederlanders willen nauwelijks nog Duits
leren, ook geen Frans trouwens, maar zeker in Nordrhein-Westfalen is
bet Nederlands juist opvallend populair. Meer dan 17.000 middelbare
scholieren hebben Nederlands als keuzetaal en in Munster zijn er meer

Kijken naar het oosten 99

hL



dan ioo hoofdvak- en enkele honderden bijvakstudenten Nederlands.
Nu heeft de universiteit daar wel 6o.ooo studenten, maar toch.

In Munster was ik enkele dagen na de Amsterdamse conferentie om
op een forum iets to vertellen over bet verschil tussen de Nederlandse
`stichting' en de Duitse `Stiftung', die meer vergelijkbaar is met ons
`fonds' voor goede delen. Op dat gebied is in Duitsland door inflatie en
oorlog een hele traditie verloren gegaan, die men nu weer enthousiast
probeert to laten herleven. Dat gebeurt merkwaardig genoegjuist door
de overheid, die erg zijn best doet rijke mensen ervan to overtuigen
dat ze hun geld ook `gemeinnutzig' kunnen inzetten. In bet forum
zat een aardige man, een ex-beroepsvoetballer, die een deel van zijn
geld voor de stimulering van jongerensport had bestemd. Hij had vroe-
ger zelf op straat bet voetballen geleerd en vond bet erg dat die
mogelijkheid nu nauwelijks meer aanwezig was. Hij wilde er letterlijk
weer ruimte voor maken en hij sprak daar voor de vuist weg heel wer-
vend over in her soort volzinnen dat in Nederland de voorzitters
van her betaald voetbal ook op papier al niet meer kunnen volgen. De
discussie werd daarna al gauw erg Duits: wie controleert die fondsen
eigenlijk? Heeft de overheid er nog wel wat over to zeggen of komen
ze zelfs in de plaats van de overheid? De `Nederlandse' oplossing lag
voor de hand: kijk nou eerst eens hoe bet gaat, regel niet to veel en
geefvooral ruimte aan burgers die een stukje willen afstaan van die
twee biljoen mark die erfenis aan bet worden is. Het verlangen naar
de `legere, lockere' Nederlandse aanpakwas groot, maarde kans erop
werd toch niet als erg groot gezien.

Harry Mulisch heeft de verhouding tussen Nederland en Duits-
land eens vergeleken met die van twee mensen die met de rug tegen
elkaar aanstaan. Ze voelen elkaars aanwezigheid, warmte zelfs, maar
de een kijkt verlangend uit over zee in de richting van de Angelsak-
sische wereld en de ander richt de blik op de oneindige steppen van
her Oosten. Het beeld is mooi, maar klopt niet helemaal. De Duitsers
kijken over hun schouder ook graag naar bet Westen, uiteraard over
bet kleine Nederland been. Sinds Bonn plaats heeft moeten maken
voor Berlijn is dat alleen nog maar sterker geworden. Het is dan ook
terecht dat de volgende Deutsch-Niederlandische Konferenz in Pots-
dam zal worden gehouden. Als een van de negen Duitse buitenlanden
zal Nederland hard moeten werken om de aandacht van de groot-
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macht die Duitsland weer geworden is, vast to houden. Hopelijk helpt
het een beetje dat Nederland straks, volgens Ludger Volmer, in Berlijn
de mooiste nieuwe ambassade zal hebben. Een schepping van Rem
Koolhaas.

Tussen Amsterdam en Munster in was ik nog een paar dagen bij
collega's in Freiburg in Zuid-Duitsland. Ook daar bestaat Nederland
niet, Frankrijk is de echte buurman en Basel de dichtstbijzijnde grote
stad. Het vliegveld ligt in Frankrijk en heeft drie uitgangen, Basel,
Mulhouse en Freiburg.

Dat is allemaal heel anders in Nordrhein-Westfalen. Daar is men
wel degelijk geinteresseerd in wat er in Nederland gebeurt en men
heeft er ook belang bij. Nederland is verreweg de belangrijkste han-
delspartner, veel mensen hebben er een tweede huis en een boot.
Winkelen, uitgaan en vrijen in Nederland is populair en, althans vol-
gens een Diisseldorfse collega met een slechte rug, `jullie hebben ook
de beste fysiotherapeuten'. Er zijn al Duitse hogescholen die op dit
gebied nauw met Nederland samenwerken.

Vooral in Nordrhein-Westfalen wordt Nederland als een voorbeeld-
land en ook als een soort sociaal laboratorium gezien. Men is het niet
altijd eens met wat hier gebeurt, maar men volgt het wel en neemt
graag over wat succesvol blijkt to zijn. Dat in Duitse ogen in Neder-
land alles wat losser, gemakkelijker, geimproviseerder en vrijer is als
in het eigen land, wordt in het algemeen erg aantrekkelijk gevonden.
Het verschil met het eigen land wordt overigens nogal overdreven. Zo
liberaal is het bij ons nu ook weer niet en zo kleinburgerlijk - want
daar gaat het dan om - is het leven in Keulen of Dusseldorf bepaald
niet.

Vanuit Nederland, dat anders altijd zo graag gidsland wil zijn,
wordt op deze belangstelling en bewondering nogal lauw gereageerd,
al is daarwel watverandering in aan het komen. Langzaamaan dringt
ook het besef door dat een Bundesland echt iets anders is dan een
provincie. N RW is groter dan Nederland en heeft ruim 18 miljoen inwo-
ners. Altijd goed om dat nog even to bedenken als we ons in Europa
weer eens de grootste van de kleinen willen voelen. Nog beter om
goed gebruik to maken van de kansen die er liggen als de echt groot-
ste van de kleinen - NRW dus - meer samenwerking zou willen. oo-
2-2001)
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De wAO kan de ziektewet in

Ruud Lubbers' best herinnerde en meest geciteerde uitspraak is dat hij
als minister-president zou aftreden, wanneer het aantal wAO-ers de
miljoen zou overschrijden. Dat was eind jaren tachtig en toen kwam
het zover net niet, omdat de regels in de jaren daarna aangescherpt
werden en een herkeuringsoperatie de wAO-cijfers liet dalen. Dat
effect is uitgewerkt en de magische grens van een miljoen mensen
in de wAO (en aanverwante regelingen) komt snel dichterbij. Toch is
de situatie anders. Sinds Lubbers zijn uitspraak deed, is de werkende
beroepsbevolking zelf al met meer dan een miljoen gestegen tot
ruim zeven miljoen. Naar verhouding drukken ook de kosten minder
zwaar. Twintig jaar geleden ging bijna 4% van her nationale inkomen
op aan de wAO, nu is dat nog maar net iets meer dan 2%. Met andere
woorden, we kunnen het best betalen en we kunnen de last ook nog
over veel meer werkenden verdelen.

Toch is er wel duidelijk iets veranderd. Arbeidsongeschiktheids-
pensioenen bestaan in alle landen van de Europese Unie en zelfs in
een land als de Verenigde Staten. Nergens echter wordt er zo'n beroep
op gedaan als in Nederland. Naar verhouding is dat in Amerika nog
niet de helft van wat bet hier is en Belgie ligt daar zelfs nog onder.
Alleen Zweden bevindt zich in onze buurt, op afstand gevolgd door
Frankrijk en Denemarken. Ten dele zijn de verschillen schijn, omdat
de definitie van wAO van land tot land verschilt. Zouden in Neder-
land de vroeggehandicapten niet in de WAO zijn ondergebracht (de
WAJONG-regeling) dan zou het verschil met Zweden al bijna verdwe-
nen zijn. In sommige Zuid-Europese Ianden ligt de formele pensi-
oenleeftijd op 6o jaar. Omgerekend naar Nederland, waar 40% van
de wAO-ers tussen de 55 en 65 jaar oud is (zonder de vroeggehandi-
capten zou het zelfs meet dan de helft zijn), zou dat ons op het niveau
van Frankrijk en Spanje brengen. Behoorlijk wat wAo-ers zijn ook aan
hetwerk. Volgens de officiele cijfers zo'n 175.000, officieus zeker nog
meer. Toch is de kans op relntegratie, ondanks alle pogingen daar-
toe, op jaarbasis met 3,5% niet erg indrukwekkend. Voor iemand in
de bijstand is die kans bijna vijf keer zo groot en voor een werkloze
zelfs tien keer.
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Juist bet definitieve karakter van bet in de wAO zitten' roept
een steeds sterker wordend gevoel van ongemak en helaas ook van
onmacht op. De wAO hoeft niet meer gebruikt to worden als een ver-
kapte werkloosheidsuitkering, het aantal vacatures is hoger dan het
aantal werklozen en de wao-regeling zelf is, zeker als je nog jong
bent, financieel een stuk minder aantrekkelijk dan hij vroeger was. Er
wordt ook meet aan preventie gedaan en gemiddeld toch sneller gere-
ageerd met reintegratiepogingen bij een wat langer durende ziekte.
Werkgevers worden gestraft voor ` hun' wao-gevallen en beloond als
zij mensen helpen uit de wao to komen. En toch, de instroom in de
wao blijft to hoog en de uitstroom to laag.

Op een door her GAK in bet Amstelhotel (jawel!) georganiseerd
symposium over de ontwikkelingen in de wAO overheerste vorige
week bet gevoel dat bet grootste probleem toch zit in alles wat er niet
of onvoldoende gedaan wordt in de periode van ziekte voordat de
entree in de wAO een thema wordt. In bet eerste jaar dus. Er wordt to
laat, to formeel en to weinig klantgericht (klant is dan zowel de werk-
gever als de werknemer die thuis zit) gewerkt. Naarmate mensen
langer van bet werk weg zijn - en drie maanden is al lang - wordt de
weg terug steeds moeilijker. Zelfs mensen die in principe best weer
zouden kunnen werken, blijken dan nogal eens een `terugkeerangst',
een nieuw soort sociale fobie to ontwikkelen. Men voelt zich wat
bedremmeld tegenover collega's die veel hebben moeten opvangen,
er is alweer veel veranderd op het werk, er is een vervanger die weer
weg moet, men twijfelt misschien zelfs over de vraag of men het alle-
maal nog wel kan en of de anderen er ook vertrouwen in hebben. Er
moet heel wat overwonnen worden om terug to keren en in de meeste
gevallen ontbreekt dan de begeleiding die ook de laatste barrieres
voor de terugkeer wegneemt.

De weg naar de WAO is in nog to veel gevallen voor werkgever
en werknemer de weg van de minste weerstand. Zeker als het om
iemand gaat waar de werkgever niet goed weg meet mee weet,
is de wAO voor beide partijen bet muizengat dat ontsnapping biedt
uit een pijnlijke situatie. Men hoeft elkaar zelfs niet meer to zien,
een prettige omstandigheid die zich bijvoorbeeld bij een gedwongen
ontslag per definitie niet voordoet. Alleen in een Amerikaanse film is
een gedwongen ontslag een kwestie van tien seconden conflict, in de
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toch ook schimmige wereld van de Nederlandse arbeidsverhoudin-
gen is tien maanden gezeur en getrek normaal. De uitkomst is dan
nog steeds ongewis, want de werkgever zit altijd meer vast aan de
werknemer dan omgekeerd.

Ik bedrijf hier nu iets wat de Nederlandse wAO-discussie zo troe-
bel maakt. Het gaat in de discussie heel vaak niet over ziekte en zelfs
niet over arbeidsongeschiktheid, maar over verstoorde verhoudingen
die iemand ziek zouden maken en als het maar lang genoeg duurt,
ook arbeidsongeschikt. In veel situaties is er natuurlijk toch gewoon
sprake van ziektes en handicaps, die met her werk, de werkomstan-
digheden of de werkgever niets to maken hebben. Het is zelfs de
vraag of het simpele feit ziek to zijn op zichzelf wel voldoende reden
is om met werken op to houden. Ik vind dat helemaal niet zo vanzelf-
sprekend nu het ziektepatroon zo anders is als een eeuw geleden en
tegelijkertijd fysiek zwaar werk zo veel minder voorkomt. De gelijk-
stelling van ziek met niet-werken is eens to meer ongelukkig, omdat
we in het vervolg daarvan ook niet-werken weer gelijkgesteld hebben
met ziekte. Willen we het wAO-probleem onder controle krijgen dan
zullen we deze twee al to simpele en maatschappelijk in ieder geval
zeer negatief uitwerkende gelijkstellingen moeten doorbreken. Wat
nu regel is, zou een welberedeneerde uitzondering moeten worden.

(24-2.2001)
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Zestien miljoen mensen: hoera!

I

Niemand weet wie her echt is, maar het getuigt van een passend gevoel
voor symboliek om to willen geloven dat de zestienmiljoenste inwo-
ner van dit land een allochtone baby uit Almere is. Nergens in Neder-
land is bevolkingsgroei zo zichtbaar als in de stad die in 25 jaar tijd
van nul tot ongeveer i5o.ooo inwoners is gegroeid. Nu al opgenomen
in het rijtje van de tien grootste steden zal het over een jaar of tien de
vijfde of zesde stad van Nederland zijn. De groei van de bevolking is
voor bijna de helft het resultaat van een jaarlijks immigratieoverschot
van enkele tienduizenden mensen. De meesten van hen zijn jong en
ook wat meer geneigd zich voort to planten dan de meeste Nederlan-
ders. Een allochtone baby in Almere is dus een mooie samenvatting
van de demografische ontwikkelingen.

In nauwelijks meer dan tien jaar weer een miljoen inwoners erbij.
Na Ierland is Nederland het qua inwoneraantal snelst groeiende land
van de Europese Unie. Omdat we bovendien wat betreft inwonertal
op de zesde en qua oppervlakte op de twaalfde plaats komen, kan
het bijna niet anders of het thema van de overbevolking komt weer
ter sprake. Dat is al eerder gebeurd, toen we de helft van het hui-
dige aantal inwoners hadden, daarna toen de grens van tien miljoen
bereiktwerd en opnieuw toen het er twaalfmiljoen waren. Nederland
wordt al heel lang als een dichtbevolkt land beschouwd, merkwaar-
dig genoeg ook al toen er - in de zeventiende eeuw - nog Been twee
miljoen mensen woonden. In r9oo waren het er ruim vijf miljoen en
nu zijn het er, nog steeds op bijna hetzelfde landoppervlakte, dus
alweer ruim drie keer zoveel.

De verwachting is dat de groei van de bevolking nog zeker tot acht-
tien miljoen doorgaat. War er daarna gebeurt, weten we niet. Alle
berekeningen die van een dating van de bevolking ergens rond het
midden van deze eeuw uitgaan, moeten met een stevig korreltje zout
genomen worden. Demografische voorspellingen over een zo lange
tijdsperiode zijn zeer onbetrouwbaar. In de jaren zestig werd nog
gedacht dat Nederland nu 21 miljoen inwoners zou tellen, die aan nog
geen zes miljoen huizen genoeg zouden hebben. Vijf miljoen inwo-
ners minder leven nu in een miljoen huizen meer dan toen gedacht.
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Eind jaren zeventig kwam de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid tot een schatting van 14,6 miljoen inwoners in 2000. Ook
voor hen zouden bijna zes miljoen huizen nodig zijn. De WRR ging
dus al wel van veel kleinere huishoudens uit en die veronderstelling
is juist gebleken. Het aantal inwoners ligt nu echter wel tien procent
hoger dan de WRR aannam.

Er is al een club die hoopt dat door vrijwillige beperking van her
aantal kinderen per gezin de Nederlandse bevolking weer terug kan
naar een aantal van tien miljoen, de situatie van i95o dus. Dat klinkt
aantrekkelijk - meer ruimte, minder files, meer rust - maar dat is
het niet. De economische gevolgen van een sterk dalend inwoner-
tal zijn dramatisch. Geen welvaart zonder groei van productie en
arbeidsproductiviteit. Bij een werkelijk kleiner en snel ouder wor-
dende bevolking zou daar geen sp'rake meet van kunnen zijn. De
werkloosheid zal omhoogschieten, maar aan de behoefte aan zorg
van een ouder wordende bevolking zal niet meet kunnen worden vol-
daan. Huizen zullen hun waarde verliezen, scholen en universiteiten
moeten worden gesloten, er zal niet meer gebouwd hoeven en niet
meet onderhouden kunnen worden, en ga zo maar door. Welvaart
en bedrijvigheid kunnen niet zonder een groeiende bevolking en
juist het leven in dichte pakking' maakt mensen actief en creatief.
De economisch beste gebieden van de wereld'zijn `overbevolkt' en
daarom zijn ze dat juist niet: er kunnen altijd nog meer mensen bij.
Dat geldtvoor Singapore en Hongkong, voor Parijs en Londen, voor de
Randstad en het Ruhrgebied, voor de Cote dAzur en Zuid-California.
Overbevolkt in de slechte zin van her woord zijn die gebieden waar
meet monden gevoed moeten worden dan er handen aan het werk
(kunnen) zijn. In die zin zijn Bangladesh en de Nijldelta overbevolkt,
maar hetzelfde geldt voor Mongolia en Marokko.

Het gevoel van overbevolking dat met de Club van Tien Miljoen
toch veel mensen hebben, heeft niet met het leven in dichte pakking
to maken. Per persoon hebben we thuis meer vrije vierkante meters
ter beschikking dan ooit tevoren. In macrotermen levert dat een pro-
bleem op in een klein land: steeds meet steeds grotere huizen met
daarin steeds minder mensen met een steeds grotere behoefte aan
ruimte. Voor ofliefst nog naast het huis staan inmiddels al gauw twee
auto's, waarmee behalve het werk ook het tweede huis, de winkels, de
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uitgaansgelegenheden en de vakantiebestemmingen bereikt moeten
worden. Onze tijd-ruimte-ratio is in enkele decennia volledig veran-
derd: lang ging veel tijd samen met een relatief gering gebruik van
ruimte, nu wordt in weinig tijd zeerveel ruimte gebruikt en verbruikt.
Het effect daarvan is dubbel. De actieradius van bijna iedereen is veel
groter geworden en gaat bovendien met veel beweging gepaard. Veel
mobiliteit per dag en gemiddeld zelfs per uur.

Helemaal nieuw is ook dat niet. In de beste jaren van de Gouden
Eeuw waren de steden van Holland, Zeeland en Utrecht met elkaar
verbonden door een internationaal uniek en hoogfrequent stelsel
van trekschuitverbindingen: langzaam, maar betrouwbaar. Zodra
het minder ging met het land, verschraalde dit netwerk al gauw en
in de Franse tijd en daarna verarmt het land zelfs zo sterk, dat de
steden kleiner worden en huizen gesloopt worden of simpelweg aan
het verval worden prijs gegeven. In een land als Ierland is men meer
dan 150 jaar gewend geweest aan een dalende bevolking en een op
een laag welvaartsniveaustagnerende economie. Met Ierland gaat her
nu fantastisch goed en de bevolking groeit weer, sneller nog dan in
Nederland. Mensen keren terug naar Ierland of trekken naar Ierland
op zoek naar werk. De huidige bevolkingsgroei is een teken van een
aanhoudende hoogconjunctuur. We zullen er weer naar terugverlan-
gen als het met de economie weer minder gaat.

(10-3-2001)
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Gedogen en betogen

De roep van de voorzitter van de commissie van onderzoek naar de
vuurwerkramp in Enschede, oud-ombudsman M. Oosting, naar een
`culturele revolutie' in bestuurlijk en controlerend Nederland, leek
aanvankelijk nog een verspreking van iemand die het woord `ethisch
reveil' wilde vermijden. Inmiddels is duidelijk dat hij het echt bedoelde
zoals het gezegd is en het woord heeft vleugels gekregen. Iedereen
wil nu een culturele revolutie en niemand wil nog iets `gedogen'. Ooit
waren we daarjuist trots op als iets typisch Nederlands en was de cul-
turele revolutie symbool voor alle totalitaire waanzin waar ons kleine
landje zo pretig immuun voor was.

Gedogen was ook het onderwerp van een Netwerk-uitzending
vorige week. Henk Hofland van NRC-Handelsblad en Sylvain Ephi-
menco van Trouw namen het woord culturele revolutie niet in de
mond, maar voor de vaderlandse gedoogcultuur hadden ze toch
weinig goede woorden over. Ik was er duidelijk positiever over, al
bleek dat nauwelijks uit de getoonde interviewfragmenten. Ik kon er
ook positiever over zijn, omdat ik vond dat de rampen in Enschede
en Volendam maar tot op zekere hoogte wat met gedogen to maken
hadden. In Enschede bijvoorbeeld gedoogde de liurgemeester niet een
gevaarlijke situatie, hij wist er gewoon niets van. Dan kan je niet van
gedogen spreken. In Volendam gedoogde de gemeente misschien wel
to lang het voortbestaan van een gevaarlijke situatie, maar de situatie
in cafe `het Hemeltje' gedoogde de gemeente op zichzelf beslist niet.
De inspectierapporten en de aanschrijvingen laten duidelijk zien dat
men vond dat er echt wat moest veranderen.

De discussie die zich nu tegen de achtergrond van deze twee tra-
gische gebeurtenissen over de Nederlandse gedoogcultuur afspeelt
is niet nieuw. Ook niet in de politiek, want nog maar vijfjaar geleden
zond de toenmalige minister van Justitie, Winnie Sorgdrager, de
Tweede Kamer a] een uitvoerige nota Grenzen aan gedogen (1996, Kamer-

stuk 25.085). Het stuk is opgesteld op verzoek van de Kamer en laat
precies zien hoe de praktijk van het gedogen juridisch vorm heeft
gekregen. Gedogen is een vorm van regelen, geen ideale vorm uiter-
aard, maar vaak onvermijdelijk. Minister Sorgdrager was er duide-
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lijk over: gedogen is op zichzelf aanvaardbaar, maar behoort toch
een uitzondering to zijn, weloverwogen toegepast en liefst zo kort
mogelijk van duur. Bovendien moet gedogen gezien worden als een
bevoegdheid (!), waarop controle hoort to worden uitgeoefend.

De minister is fel tegen gedogen uit onwil. Een bestuurder die dat
doet, gaat op de stoel van de wetgever zitten en dat kan niet. Gedogen
uit onmacht kan aanvaardbaar zijn. De overtreding wordt clan wel
- en met spijt - geconstateerd, maar er wordt niet tegen opgetreden,
omdat men niet over de mankracht en de middelen beschikt om dat to
doen. Soms zal ook de regelgeving zelfzo onduidelijk of in de prak-
tijk onhanteerbaar blijken to zijn, dat het nietveel zin heeft om van een
kennelijke overtreding werk to maken. In de meest eigenlijke en beste
zin is van gedogen sprake wanneer op basis van een afweging van
belangen expliciet besloten wordt of to zien van handhaving van een
regel of van vervolging van een strafrechtelijk relevant feit. Dat laatste
is bijvoorbeeld voortdurend her geval als het gaat om de verkoop en
het gebruik van soft drugs of om de gebruiker van hard drugs. Op
grond van overwegingen van algemeen belang (bescherming volks-
gezondheid, tegengaan verwervingscriminaliteit) heeft de overheid
in Nederland al jaren geleden besloten tot op zekere hoogte en met
een zekere openheid een situatie to gedogen, die in veel andere landen
en volgens de letter van de Nederlandse wet onaanvaardbaar is. Soms,
zoals bij de soft drugs, zal ook een rol spelen, dat de letter van de wet
helemaal niet meer aansluit bij bet rechtsgevoel van de bevolking.

In de sfeer van het bestuursrecht ziet de minister gedogen vooral
als een optie wanneer het gaat om problemen bij de verstrekking van
vergunningen, het toestaan van experimenten of het accepteren van
overgangssituaties. Ze zal in 1996 nietvermoed hebben dat juist deze
vorm van gedogen in een paar jaar tijd in zo'n slechte reuk is komen
to staan. Toen ging het juist nog om een goede afweging van belan-
gen en daarbij telde het belang van de partij die de vergunning moest
aanvragen, duidelijk behoorlijk zwaar. Veel van de voorbeelden van
gedoogsituaties die in de nota staan beschreven, hebben betrekking
op het uitgaansleven en het milieu. Dat zal niet toevallig zijn. De
regelgeving is op die gebieden sterk toegenomen en in veel gevallen
gaat bet om kleine bedrijven, die zonder een zekere coulance de start
al niet halen.
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Gedogen is niets nieuws, in de Gouden Eeuw gedoogde het
Amsterdamse stadsbestuur al prostitutie, mits niet al to publiekelijk
zichtbaar. Het is ook niet alleen maar iets Nederlands. In Duitsland
bijvoorbeeld wordt met het begrip `Duldung' juridisch vrijwel het-
zelfde bedoeld als met gedogen bij ons. Interessant is wel dat de Euro-
pese rechters in het algemeen niet veel op hebben met gedogen. Zij
zijn nogal legalistisch ingesteld en geneigd de Europese regelgeving
strikt to interpreteren. De relatief grote interpretatievrijheid die in
Nederland bestaat over de vraag of en hoe de wet zal worden gehand-
haafd, vindt op Europees niveau weinig weerklank. In Nederland zelf
lijkt nu ook de Europese benadering meer aanhang to vinden.

Dat verandert misschien weer snel, als men eenmaal beseft dat
het Europese Hof in dit opzicht sterk Frans georienteerd is. Dat zou
dan wel een goedkope manier zijn om uiteindelijk alles toch weer to
laten zoals het is. Niemand zal daar blij mee zijn, omdat Enschede
en Volendam minstens ten dele de symbolen zijn geworden van de
gevaren van gedogen die ook minister Sorgdrager al constateerde
in haar nota. Zij was er zich zeer van bewust dat zonder gedogen de
uiterst ingewikkelde systemen van regelgeving in een moderne samen-
leving vastlopen. Gedogen is de smeerolie van het bestuur. Je kunt niet
zonder, ook niet als je de regelgeving zelf zou vereenvoudigen. Dat
lukt niet, omdat ook iedere vereenvoudiging weer van regels voorzien
wordt. Bovendien staat tegenover iedere vereenvoudiging weer een
veelvoud aan nieuwe regelgeving op andere terreinen, die ook weer
op uiterst ingewikkelde manieren met elkaar verbonden zijn. In de
nota van minister Sorgdrager klinkt overigens de hoop door dat het
allemaal wel eenvoudiger - het woord `transparanter' wordt nog net
niet gebruikt - effectiever en ook efficienter kan. Van een culturele
revolutie is ook in `Grenzen aan gedogen' geen sprake, maar zonder
deze nota nu meteen uit to roepen tot het nieuwe rode boekje, denk ik
we] dat het een uitstekende basis biedt om de discussie aan een goede
en zakelijke basis to helpen. Dat is al revolutionair.genoeg.

(24-3-2001)
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Een aantrekkelijke werkgever

Ik had nog nooit van het College voor Arbeidszaken gehoord en
zeker niet gedacht dat dit de werkgeversorganisatie van de Neder-
landse gemeenten is. Dat is geen kattenpis. Bij de ruim vijfhonderd
Nederlandse gemeenten werken bijna tweehonderd duizend mensen,
met andere woorden, een op de dertig Nederlanders werkt bij de
gemeente. De eerste gedachten gaan daarbij meestal uit naar plant-
soenarbeiders en ambtenaren van de burgerlijke stand, maar dat is
een toch wat al to simpele voorstelling van zaken. De gemeentelijke
herindeling heeft geleid tot veel minder, maar gemiddeld duidelijk
grotere gemeenten met steeds meer eigen taken, ook dankzij een
actiefdecentralisatiebeleid van de rijksoverheid. De centrale overheid
laat veel meer dan vroeger zaken over aan de gemeente en dat niet
alleen in uitvoerende, maar ook in beleidsmakende zin. Het niveau
van het werk bij de gemeente is daardoor fors toegenomen en uiter-
aard gaat het dan ook om `leuker' werk. 37% van de mensen die bij
de gemeente werken heeft een opleiding op hbo- ofwo-niveau. Maar
net 20% heeft ten hoogste.mavo.

Toch hebben de gemeenten last van een imago-probleem. Ze zijn,
zoals dat heet, niet `sexy' en zelfs niet gewoon saai. Er is veel kri-
tiek op de kwaliteit van het gemeentelijk bestuur en de calamiteiten
in Enschede en Volendam hebben ook de positie van het ambtelijke
apparaat niet sterker gemaakt. Het College voor Arbeidszaken maakt
zich terecht zorgen over de aantrekkelijkheid van de gemeente als
werkgever op een toch a1 snel krapper geworden arbeidsmarkt. Wie
op de arbeidsmarkt weten de gemeenten nog to bereiken, was de
vraag op een CvA-conferentie vorige week in Utrecht.

Als je naar de cijfers kijkt, is de enige troost die je de gemeenten
kunt bieden, de zekerheid dat niet alleen de gemeenten het moeilijk
hebben op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de hele overheid en zelfs
voor de hele collectieve sector, zorg en onderwijs incluis. In de loop
van maar enkele jaren tijd zie je de vacaturetijd toenemen en het aan-
deel van de vacatures dat als moeilijk vervulbaar wordt gezien snel
oplopen. De werkdruk wordt joist in de collectieve sector, veel meer
dan in het bedrijfsleven, als bijzonder hoog beleefd. Dat is ook niet zo
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vreemd, wanneer we zien dat er naast de leegblijvende stoelen gemid-
deld ook al weer wat oudere mensen zitten. 40% van de gemeente-
ambtenaren is ouder dan vijfenveertig jaar.

Een paar weken geleden bracht de commissie-Van Rijn in opdracht
van het kabinet advies uit over de tanende wervingskracht van de col-
lectieve sector en het kennelijke onvermogen van de sector om de
beste mensen to krijgen en to behouden. In de media was er veel aan-
dacht voor de suggestie ook voor ambtenaren en mensen in de zorg
en het onderwijs een dertiende maand in to voeren en iiberhaupt het
salarisgebouw van de overheid wat aantrekkelijker vorm to geven.
Minder aandacht was er voor de adviezen om ook to kijken naar de
organisatie en de verdeling van het werk. De commissie-Van Rijn
constateerde dat veel hoogopgeleide jonge mensen afknappen op de
traditionele parafencultuur en het gebrek aan zelfstandigheid in het
functioneren.

Het is interessant om de uitkomsten van de commissie-Van Rijn
eens wat nader to bekijken in het licht van het Trendrapport Vraag
naar Arbeid zooo van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarkt-
onderzoek. In vergelijking met veel andere sectoren komen de over-
heid en de collectieve sector als geheel er daar helemaal niet zo slecht
vanaf. Wie denkt dat de overheid buitengewoon slecht betaalt, zal
toch verrast zijn to zien dat het mediane bruto maandloon het hoogst
is bij de overheid ( zioo,-), met andere woorden de helft van de func-
ties zit onder dat niveau, de helft erboven (20% verdient meet dan

3100,- per maand). Het verschil met sectoren uit het bedrijfsleven
bedroeg soms tientallen procenten. Natuurlijk heeft dat to maken
met het gemiddelde hoge opleidingsniveau dat voor veel overheids-
functies noodzakelijk is, al neemt ook in het bedrijfsleven het gemid-
delde opleidingsniveau snel toe. Nog groter worden de verschillen als
iobetreft zaken als flexpensioen, kinderopvang, ouderschapsver-
lof, zorg- en calamiteitenverlof, prestatiebeloning en loondoorbe-
taling bij ziekte staat de overheid als werkgever op de eerste plaats.
Maar inderdaad, lokkertjes als de dertiende maand en de lease-auto
(al bijna io% van de werkende Nederlanders heeft er een) zijn in de
collectieve sector niet gemakkelijk to vinden.

Uit dat laatste blijkt weer hoe belangrijk - letterlijk - blikvangers
en beeldvorming zijn. Een flexpensioen is als je dertig bent minder
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interessant dan een mooie auto van de zaak (al betaal je daar zelf ook
behoorlijk aan mee), zorg- en ouderschapsverlofworden pas gewaar-
deerd als ze nodig zijn. De dertiende maand lijkt zoveel concreter en
daarom ook zoveel meer. Dat is minstens ten dele schone schijn, maar
wel optisch belangrijk voor wie nieuw op de arbeidsmarkt komt.

Het kan verkeren. Toen ik vijfendertig jaar geleden ging studeren,
wist ik zeker dat ik in het bedrijfsleven zou gaan werken, net zoals
mijn vader. Een jaar studeren - en studentenprotest - later was her
bedrijfsleven geen optie meer. Als er dan al gewerkt zou moeten
worden, dan toch ten dienste van het algemeen belang en dus in de
collectieve sector, eventueel bij de overheid. Nu hoor ik studenten
bij hun afstuderen spreken over her grote geld dat ze zullen gaan
verdienen. Uit onderzoek is ook wel gebleken dat ze daar de meest
wilde fantasieen over hebben. Zelfs studenten die talen of sociale
wetenschappen hebben gestudeerd, zien gouden bergen voor zich.
Niet weinigen denken zelfs binnen vijf of tien jaar een kwart of een
half miljoen netto to gaan verdienen. Dat komt voor, maar uiteraard
heel veel minder dan de opgewonden verhalen in de media ons willen
doen geloven. Zou die rare beeldvorming misschien mede tot stand
komen, omdat de overheid altijd in de personeelsadvertenties netjes
aangeeft hoeveel je zult gaan verdienen en her bedrijfsleven nooit?

(7-4-2001)
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Moderne architectuur

Zondagmorgen in het centrum van Lelystad. Ook als her niet regent
zo Ielijk en onherbergzaam, dat zelfs een blinde er treurig van zou
worden. Het glazen station is even een lichtpuntje van schoonheid,
maar daarna zijn er meteen weer de haveloze resten van een door
asbest verpeste woonwijk. Wij staan op de fietsbrug over de Visarend-
dreefen kijken drie, vier kilometer ver over een lege dubbelbaansweg
met aan beide kanten lage woonwijken in veel to veel groen. Onzicht-
baar aan het eind van de weg ligt her IJsselmeer. De opdracht is de
eerste paar honderd meter van de dreef to veranderen in een aantrek-
kelijk woon- en werkmilieu.

Dat hoeven we gelukkig niet zelf to doen. Wij zijn de Nederlandse
jury van Europan 6 en door Nederland op stap Tangs moeilijke stukjes
stad, waar jonge architecten zich op mogen uitleven. Een vervuild
industrieterrein aan het Eemskanaal in Groningen, een verpauperd
jaren vijftig flatwijkje in Hoogvliet, een sportveldencomplex aan de
uitvalsweg in Amsterdam-Noord, een rommelig gebiedje bij het sta-
tion van Apeldoorn, een bleek stukje Lelystad: maak er watvan in een
aantrekkelijke combinatie van wonen, werken en winkelen. Bijna
25o Nederlandse en buitenlandse architecten hebben dat gedaan en
met de 40-5o beste inzendingen gaan we in mei 2ooi naar Zweden,
waar nog 20 andere Ianden de beste vondsten van hun architecten
tonen. Er is geen internationale winnaar, maar per lokatie mag de
beste inzender rekenen op een opdracht van de gemeente.

Vooral na de bezoeken aan de lokaties was ik heel benieuwd welke
oplossingen de architecten hadden gevonden voor de vaak toch erg
lastige opdracht. Zo is in Amsterdam het sportveldencomplex wel
een vrij maagdelijke groene ruimte, maar de weg die er langs loopt
is een snelweg met een talud van vijf tot zeven meter hoog met daar-
bovenop nog een geluidscherm. Probeer daar maar eens iets van to
maken. Het industrieterrein in Groningen lag zelf braak, maar erom-
heen lagen van die Jacobse en Van Es-achtige loodsen en bedrijfles.
De brug die nu op het terrein uitkwam, zou er bovendien hoog boven
moeten komen liggen. Heel lastig. In Apeldoorn moest een schilder-
achtig buurtje, een oude schoorsteen en een historisch industrie-
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complex in het plan gefntegreerd worden. Toen we er waren, zagen
we pas dat het nieuwe emplacement van het regionale busstation net
naast het terrein was aangelegd.

De architecten hebben zich daar niet door laten afschrikken, maar
ik schrok wel van hun neiging om van een lastige puzzel een explosie
van `follies' to maken. Het leek ook wel of ze allemaal op dezelfde
school waren geweest. In ieder geval waren de meeste plannen voor-
zien van `artist's impressions' van de nieuwe situatie, waarin het altijd
hoogzomer is. Het Eemskanaal ligt vol met witte zeilboten en langs
het Apeldoornsch kanaal flaneren goedgeklede mensen langs een
vloot van zeiljachten. Een kano kan er nog niet keren, maar in de ver-
beelding van de architect zien we een boulevard waar ze in Nice jaloers
op zouden zijn. In alle ontwerpen rijdt iedereen Porsche en met een
beetje geluk kun je vanaf de tiende verdieping van je penthouse lui
gezeten in een lounge chair van Charles Eames de blauwe golven van
het IJsselmeer over het strand van Lelystad zien rollen. Beneden ligt
alweer een zeilboot klaar. De kinderen hebben net nieuwe rolschaat-
sen bij de skate shop gehaald en zijn op weg naar de sushi-bar. Ieder
huis beschikt uiteraard over een ruime studio of atelier.

Nederland is een land van bakstenen rijtjeshuizen met schuine
daken. Jonge architecten houden daar helemaal niet van. De daken
zijn plat en de huizen gestapeld, soms vermomd als urban villas,
maar vaak ook ondergebracht in gigantische en torenhoge blokken.
Een straatje in Amsterdam-Noord van nauwelijks honderd meter lang
groeit op papier in perspectief uit tot Fifth Avenue en een vijver met
een vermoeide eend in Hoogvliet blijkt het begin van een fjord to zijn.
Veel Manhattan uiteraard, in de diepte van de Apeldoornse straten
loeien de politiesirenes dag en nacht, veel Metropolis van Fritz Lang,
maar dan wel altijd in de volle zon en nooit sinister. Le Corbusier is
ook weer erg in, net als de quasi-futuristische bouw van de jaren vijf-
tig en zestig. Bij veel ontwerpen heeft Rem Koolhaas heel dwingend
over de schouder meegekeken, soms Iaat Frank Gehry ook een stukje
van bet Guggenheim-museum in Bilbao op de tekentafel vallen. Een tra-
ditionalist als Rob Krier komt er uiteraard niet in en ook de feestarchi-
tectuurvan Sjoerd Soeters mag niet meedoen. Wel veel McDonald's, Ikea
en Nike, de vitale iconen van bet moderne leven.

Sommige architecten hebben zelfs helemaal afgezien van tekenin-
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gen en ontwerpen. Prachtige fluorescerende computerbeelden drij-
ven ijl in het zwart van een architectonisch heelal - toch zijn we in
Groningen - en met behulp van magische teksten uit de kookboeken
van de Franse filosofie krijgt de naam Hoogvliet ineens de diepere
betekenis die geen Shell-operator van Pernis er ooit in gezien zal
hebben. Wie durft tegenover zoveel visie en filosofie nog to komen
met praktische bezwaren tegen zonneterrassen op het noorden of
patiowoningen van meerdere verdiepingen met een parkeergarage op
het dak? Een retorische vraag, maar het begin van veel discussie in
de jury.

Het viel allemaal niet mee, al was de presentatie vaak wel een lust
voor het oog. Dat was eigenlijk ook meteen bet probleem, want dat
kon toch echt van geen van de Iokaties gezegd worden. In veel geval-
len kon je je zelfs niet voorstellen dat de enthousiaste jonge architect
voor de zekerheid toch maar even zelf was gaan kijken hoe het eruit
zag. Soms was bet overduidelijk dat een eindexamenontwerp voor de
gelegenheid losjes aangepast was aan het programma van eisen van
de prijsvraag, maar vaker overheerste toch bet gevoel met het nieuw-
ste academisme en dus ook het ergste epigonisme geconfronteerd to
worden.

In ieder wat beter restaurantwordt het eten tegenwoordig in toren-
tjes met een sausjesgracht opgediend. Het werk van veel jonge archi-
tecten heeft dezelfde schoolsheid van de waan van de dag. Soms gaat
het zelfs zover, dat de maquette zelf uit de keuken lijkt to komen van
een kok met artistiek piekhaar. Het grote verschil is natuurlijk wel
dat we die malle eettorentjes uit die kijk-mij-eens-keukentjes meteen
met mes en vork met her bord gelijkmaken, terwijl we architectoni-
sche malligheden al gauw een eeuw zullen moeten verdragen. Hoe
ziet het gebouw Bruit als het in Lelystad herfst is en al drie dagen
regent, hoe houdt het stedebouwkundig ontwerp zich in Hoogvliet
of Amsterdam-Noord als het snelverkeer er niet uit weggedacht kan
worden, hoe leefbaar is het huis voor een modaal gezin met kinderen
met net zo'n gezin ernaast? Dat zullen voor mij de criteria zijn in de
laatste ronde van de jurering.

(zrq-2001)
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Er dreigt een iange, hete zomer

Gaan we een lange, hete zomer tegemoet? Ineens staart het lelijke
gezicht van het grote ongenoegen ons weer op de voorpagina van de
krant aan en slaat het water behoorlijk heftig over de dijken van het
poldermodel. We hebben dat eerder gezien, boze arbeiders tegen De
Telegraaf heel Lang geleden (en waarom ook weer?), de studentenop-
stand van 1968, de krakersrellen in de jaren zeventig en het massale
verzet even later tegen de neutronenbom. In de jaren negentig ging
het om het behoud van de verzorgingsstaat. Alleen al de terloopse
suggestie de AOW `bespreekbaar' to willen maken, kostte Elco Brink-
man zijn politieke toekomst. Staatssecretarissen struikelden over de
wAO en bijna struikelde de PvdA mee. Verpleegkundigen en leraren
slaan zowat ieder jaar hun tenten op en het Prins Clausplein is vaste
prik voor varkenshouders. In die zin lijkt het allemaal niet zo bijzon-
der war er nu gebeurt in Kootwijkerbroek of op de snelweg bij Apel-
doorn.

Het was to verwachten dat de huisartsen na de ludieke spelden-
prikken van vorig jaar nu zijn overgestapt op de harde actie van drie
dagen de deur dicht in de praktijk. lets verrassender is al dat als het
er echt op aankomt de Ns het rondje rondom de kerk niet rond blijkt
to krijgen. Lodewijk de Waal zal er ook wel niet op gerekend hebben
juist van de Nederlandsche Bank een open doekje to krijgen, toen hij
voor de grootstverdieners in het bedrijfsleven een kleptotax van 100%
voorstelde.

Er is iets aan het schuiven en met nog meet geld alleen blijkt dat
niet meet tegen to houden. Misschien is het juist wel omgekeerd. Door
met steeds meet geld to gaan schuiven, is het poldermodel gevaarlijk
uit evenwicht aan het raken. Toen er, zoals tien en vijftien jaar gele-
den, grote tekorten aan geld en werk waren, was er een behoorlijke
bereidheid in to schikken zolang de principes van sociale zekerheid,
gegarandeerde zorg en behoorlijk onderwijs maar niet werden aan-
getast. Als je er nu op terugkijkt, leek het toch vooral to gaan om een
beetje eerlijke verdeling van wat er toch voor een behoorlijk groot deel
van de bevolking uitzag als een toestand van blijvende armoede.

Nu is armoede in een land als Nederland altijd een relatief begrip,

Er dreigt een lange, hete zomer 117



maar toch. In i99o stond Nederland wat betreft inkomen per hoofd
van de bevolking op een treurige elfde plaats in de Eu, en nu op plaats
drie ofvier. De misere-index (som van werkloosheid en inflatie) was
in 2000 nergens zo laag als in Nederland, en als hij nu hoger ligt, is
dat vooral vanwege de inflatie. De werkloosheid daalt nog steeds.

Veel welvaart, veel extra geld voor beleid, een absoluut en relatief
snel dalende staatsschuld, en toch niemand blij. Een clubje klok-
kenluiders publiceerde deze week al een dringend manifest, waarin
het einde van de Nederlandse beschaving aangekondigd werd, als de
overheid niet snel werk maakt van een blijvende grote inspanning op
her gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sociale zekerheid en uiter-
aard ook cultuur, veiligheid en milieu.

Wie naar de altijd weer fascinerende bewegingen van de tegen de
stroom in zwemmende minister Zalm heeft gekeken, zal ook gemerkt
hebben dat hij hetvoor 2002 benodigde extra geld voor een belangrijk
deel heeft gevonden op de huidige begrotingen. Veel geld blijkt niet
zo snel geplaatst to kunnen worden dat het dit jaar ook werkelijk uit-
gegeven wordt, en een deel hoeft niet uitgegeven to worden omdat het
met de economic en de werkgelegenheid nog zo goed gaat.

In 2002 zal een groot deel van het extra geld overigens opgaan aan
het verbeteren van de salarissen in de zorg, bij het onderwijs en bij de
overheid zelf. Hetzelfde gaat dus meet kosten. '

Met bezuinigen is het als met vasten. Het is vervelend, maar het is
vooral een kwestie van willen en volhouden. Extra geld uitgeven Iijkt
gemakkelijk, maar is net zo moeilijk als goed koken. Je moet keuzes
maken, volgordes vaststellen, hoeveelheden bepalen en prioriteiten
stellen. En anders dan bij koken, zie je aanvankelijk niet zoveel resul-
taat. Her geld lijkt to verdampen, net zoals het bij bezuinigen heel
fang duurt voor het echt pijnlijk voelbaar wordt. In zorg en onderwijs
is dat moment tijdens - niet door! - Paars i opgetreden en het zal
inderdaad wel Paars iii (ofwat anders) worden voordat de extra mid-
delen van Paars it die sectoren weer wat vlees op de botten hebben
gegeven.

De pijn wordt nu eens to meer gevoeld, omdat het inmiddels alweer
zoveel jaren zo zichtbaar beter gaat met de economic. Dus ook met de
bij de markt behorende inkomens. Wie bij de overheid, in de zorg of
her onderwijs werkt, misschien ook we] bij de spoorwegen, heeft in
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de bedrijfsvoering inmiddels wel de tucht van de markt gevoeld, maar
zag in de praktijk van her dagelijkse werk of in de beloning daarvoor
nog opvallend weinig van de zegeningen van de markt. Integendeel
zelfs, met minder mensen moet steeds meet gedaan worden.

De oude zekerheden van bijvoorbeeld de ambtenarenstatus zijn
inmiddels vrijwel verdwenen en de vroegere waardering voor her
werk is in minachting omgeslagen. De trots in het werk is ook weg.
Ik hoorde de voorzitter van de Landelijke Huisartsenvereniging haar
werk vandaag omschrijven als een `product neerzetten'. Dat klinkt
flink, en her was ook bedoeld om duidelijk to maken dat de politiek
`daar niet omheen kan'. Ik vond her eigenlijk vooral treurig. Het jar-
gon van de markt, van handel en industrie, is zo vanzelfsprekend
geworden, dat het letterlijk niet meer loont her eigen werk to zien als
het verlenen van professionele diensten.

Aan een lange, hete zomer vol oplopende irritaties en stakingen
heeft niemand iets. Zeker niet omdat er alle kans is dat over een of
twee jaar veel van war nu nog weinig zoden aan de dijk lijkt to zetten,
zijn beslag zal hebben gekregen. Tegelijkertijd merk je aan alles dat
her economische succes een nieuwe ruimte voor politieke discussie
heeft geschapen. Hoe moet Nederland als welvarend land, als pret-
tige samenleving en vooral als betrouwbare verzorgingsstaat weer
met zichzelfin her refine komen?

De vraag lijkt me voor her volgende week beginnende jaar voor de
verkiezingen.

(5-5-2001)
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Imam op glad ijs

Stomme films werken onbedoeld vaak komisch, omdat ze op moderne
apparatuur iets to snel worden afgedraaid. Deftige mensen die in het
echte leven uitsluitend zouden schrijden, veranderen plotseling in
drukdoende types met haastige loopjes. Twee weken geleden haalde
imam El Moumni zo'n oud filmpje uit de kast, toen hij op de televisie
ineens begon uit to pakken over homoseksualiteit en de ondergang
van de samenleving. Het ging eigenlijk over de vraag of het nu niet
eens uit kan zijn met dat gedonderjaag van Marokkaanse jongetjes die
homo's uit hun wijk weg pesten. Als een oudtestamentische wethouder
Hekking drong de imam onmiddellijk het probleem van het scherm
en dreigde met opgestoken vinger de homo's met hel en verdoemenis.
Ziekte, afwijking, degeneratie, besmetting, verleiding, alles passeerde
de revue, met als belangrijkste waarschuwing dat door de groeiende
populariteit van homoseksualiteit het volk, waarschijnlijk toch vooral
het Nederlandse volk, zou uitsterven. In een paar minuten ongeveer
alle onzin die er de afgelopen handerd jaar over homoseksuelen en
homoseksualiteit to berde is gebracht.

Het grappige is dat de imam nog wat sneller dan de gemiddelde kar-
dinaal of beetje orthodoxe predikant in de valkuil van de wetenschap
stapte. Had hij nu maar gewoon gezegd, zoals het in de Koran en in de
Bijbel staat, dat zijn geloof nu eenmaal homoseksueel gedrag verbiedt,
zeker als dat voor een man het aannemen van de vrouwelijke en `dus'
passieve rol met zich mee zou brengen. Kardinaal Simonis is daar dui-
delijker en eerlijker in, maar merkt in ieder vraaggesprek weer dat de
interviewer her niet begrijpt.le mag dus heel veel van elkaar houden,
maar elkaar niet lekker vasthouden? Maar dat is toch niet eerlijk, mis-
schien zelfs wel slecht voor de gezondheid en in ieder geval erg hard-
vochtig en wreed. AIs je `zo' bent, heb je toch geen keus - god heeftje zo
gemaakt. Hier krijgt de kardinaal het psychologisch moeilijk, want hij
heeft al toegegeven dat mensen van hetzelfde geslacht elkaar kunnen
liefhebben. Theologisch redt hij zich daar dan uit door liefhebben van
iedere betekenis to ontdoen en in ieder geval geheel to ontseksualise-
ren. Als de kardinaal het over `broeders en zusters' heeft, bedoelt hij
ook nooit zijn eigen familie, maar gewoon iedereen.
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Bevredigend is dat allemaal niet meer in een tijd, waarin iedereen
- ook de kardinaal - ervan uitgaat dat het bij homoseksueel gedrag
niet gaat om de liederlijke uitspattingen van verveelde hetero's op
zoek naar een verzetje, maar om een waarschijnlijk aangeboren, in
ieder geval vrijwel niet veranderbare neiging tot bet eigen geslacht.
Met begrippen als ziekte en stoornis wordt dan de neiging zelf tot
iets gemaakt waar je niet aan toe moet geven en waar eigenlijk iets
aan gedaan moet worden. Dat is ook Lang gebeurd, heel wat oudere
homo's hebben zich in hun jonge jaren zonder resultaat maar niet
zonder risico allerlei farmaceutische en psychologische behan-
delingsvormen laten welgevallen. Nog een graadje primitiever en
ouder is de gedachte dat je ook door verleiding homoseksueel zou
kunnen worden. Daarachter gaat natuurlijk de fantasie schuil dat
homoseksueel gedrag dus ook verslavend lekker is. Dat kon weer niet
gezegd worden en dus werd vooral de ontwikkelingspsychologische
kwetsbaarheid van de jonge man ( over vrouwen maakte men zich in
dit verband altijd veel minder zorgen) benadrukt.

Het is allemaal quasi-wetenschap gebleken. Homoseksueel gedrag
als experiment of uit nood komt zeker voor, maar naar verhouding
hebben zeer veel meer homo's vergelijkbare ervaringen in heteroseksu-
ele richting. Verleiding speelt geen rol, er zijn ook niet meer homo's
dan vroeger. In feite zijn de cijfers belangrijk naar beneden bijgesteld.
Vaak lees je nog dat io% van de bevolking homoseksueel zou zijn,
maar dat is een schatting op basis van de wat dit betreft zeker niet
serieus to nemen onderzoekingen van Kinsey meer dan een halve eeuw
geleden. Veel beter opgezette recente onderzoeken komen voor
mannen niet boven de 5% uit en blijven bij vrouwen zelfs op de helft
daarvan steken. Verklaringen zijn daar allemaal niet voor, maar het
is toch goed om de feiten to weten.

Nederland is internationaal wel een uitzondering. Nergens is de accep-
tatie van homoseksualiteit en homoseksuelen zo ver voortgeschreden en
vanzelfsprekend als hier. Waarom dat zo is, is weer niet duidelijk, al
zie je overal in West-Europa inmiddels wel dezelfde ontwikkeling. In
Amerika ligt bet allemaal war ingewikkelder, omdat daar toch eerder
van segregatie dan van integratie sprake is. Ik heb zelfnooit gedacht
dat het open stellen van het huwelijk het sluitstukvan de homo-eman-
cipatie in Nederland zou worden, maar nu bet eenmaal zover is, vind
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ik dat toch we] logisch. Simpel gezegd, in een samenlevingwaarin
steeds meer mensen alleen staan en relaties in principe onzeker zijn, is
de bereidheid van mensen met elkaar een verbinding met belangrijke
wederzijdse zorgverplichtingen aan to gaan op zichzelfeen belang-
rijke waarde geworden. De zorgplicht is niet meer her gevolg van het
huwelijk, bet is nu net omgekeerd: het huwelijk is de symbolische
bevestiging geworden van een al gebleken bereidheid tot binding
en betrokkenheid. Nadat eerst de relatie tussen man en vrouw in
het huwelijk het karakter van een vriendschap tussen gelijken heeft
aangenomen - Theodor Adorno noemde dit veertig jaar geleden al de
homoseksualisering van de samenleving - kan nu de relatie tussen
`vrienden' (een inmiddels geheel geseksualiseerd begrip) her karak-
ter van een huwelijk krijgen. Het verschil is ook niet groot meer en
dus ging bet uiteindelijk ook heel gemakkelijk.

Zover is de imam nog niet, en de kardinaal trouwens ook niet. Ik
kan me daar eigenlijk niet zo druk om maken. Het is echt nog niet zo
lang geleden dat wat zij nu vinden, de algemene opinie in de samen-
leving, in de wetenschap, bij justitie en in de psychiatrie was. Het was
allemaal ook toen al wel nergens op gebaseerd, maar dat is een argu-
ment dat altijd pas achteraf doorslaggevend is. Ik bedoel daarmee
overigens niet to zeggen dat de imam en de kardinaal uiteindelijk wel
tot inkeer zullen komen. Dat verwacht ik helemaal niet, maar wat
wel interessant is dat men nu in islamitische kring zelf de discussie
heeft geopend. Het wordt dan ook meteen weer heel Nederlands. Ik
heb inmiddels al kunnen lezen dat de imam de koran helemaal ver-
keerd interpreteert, dat de imam geen kerkelijk leergezag toekomt en
dat Nederlanders een veel to eenzijdig en fundamentalistisch beeld
hebben van de in essentie zo tolerante en ruimhartige Islam. Mooi,
maar is er ook iemand die dat even aan die Marokkaanse pestkopjes
in die Rotterdamse volksbuurt duidelijk wil gaan maken?

(19-5-2001)
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Huren kan natuurlijk ook

Huren is uit. Zo uit, dat er al weer tv-spotjes nodig zijn om to vertellen
dat huren `natuurlijk' ook kan. De acteurs die dat een beetje verbaasd
opgelucht zeggen, zien er zelf uit als typische huizenkopers met een
inkomen van twee tot drie keer modaal minstens. Zulke mensen
zoeken geen huis in de sociale sector en uiteraard wordt in her spotje
ook niks gezegd over huursubsidie. Toch hoort meer dan 80% van de
Nederlandse huursector tot de sociale woningbouw en is een op de
drie huurders aangewezen op huursubsidie. Dat zijn i miljoen huur-
ders die elk per maand gemiddeld zo'n tweehondervijftig gulden extra
krijgen om hun huis to kunnen blijven betalen.

Vroeger was huren misschien niet natuurlijk, maar wel de
gewoonste zaak van de wereld. Een halve eeuw geleden woonde bijna
75% van de Nederlanders in een huurhuis, 25 jaar geleden was dat
nog 65% en nu is het nog niet de helft. In de grote steden ligt het
accent nog steeds op huur - in Amsterdam nog altijd meer dan 8o%
van de woningen - maar overal elders is kopen de norm geworden.
Begrijpelijk ook, gezien de genereuze belastingaftrekregeling die wij
hebben voor de hypotheekrente, die bovendien ook zelfweer relatief
laag is en door zijn lange looptijd weinig gevoelig voor fluctuaties
op de geldmarkt. Engelse huizenkopers kunnen daar alleen maar
van dromen. Zeker de afgelopen tien jaar hebben huizenverkopers
ook enorm geprofiteerd van de onwaarschijnlijk snelle stijging van
de waarde van hun onroerend goed. Ik ken mensen die puur van de
overwinst van hun rijtjeshuis in de Randstad een vrijstaand huis in
Friesland hebben kunnen kopen.

Voor veel starters op de huizenmarkt zijn langzamerhand zelfs
bescheiden woningen en kleine appartementen moeilijk bereik-
baar geworden. Zonder eigen geld zijn ook voor dubbelverdieners
de lasten vaak to zwaar en op termijn vaak ook to rislcant, de lokatie
en de kwaliteit van het huis in aanmerking genomen. Huren wordt
dan toch weer een optic, maar het aanbod is vaak niet erg aantrekke-
Iijk. Veel nogal kleine flats met weinig allure, nauwelijks een balkon
en helemaal geen luxe. De eengezinswoningen, als ze al to krijgen
zijn, stammen vaak uit minder aantrekkelijke bouwperioden en zijn

Huren kan natuurlijk ook 123



vaak ook aan de kleine kant. Het zijn overigens euvels die ook grote
delen van de koopsector teisteren, maar daar maakte tot nu toe de
verwachting van waardevermeerdering de beperkingen dragelijk. Na
een paar jaar zou de sprong naar een mooiere en grotere woning als
vanzelf gemaakt kunnen worden. O, hadden we hier toch maar iets
meer Belgische toestanden gehad. Het zou er buiten misschien niet
veel mooier op geworden zijn, maar binnenshuis wel veel ruimer en
comfortabeler. Belgie telt naar verhouding ruim twee keer zoveel
vrijstaande huizen als Nederland, veel meer eengezinshuizen en
vooral veel meer koophuizen zonder hypotheek. Niet meer dan een
op de drie Belgen huurt zijn huis.

De Nederlandse regering stimuleert het eigen-woningbezit sterk
(65% in 2010 is de doelstelling) en zet ook de woningbouwcorpora-
ties aan een behoorlijk deel van hun bezit to verkopen. Dat gebeurt
ook al wel, maar minder snel dan de regering wil en ook steeds meer
met aarzeling. Wordt de huursector zo niet een reservaat vol minder
aantrekkelijke woningen in gebieden met de verkeerde postcodes?
Raakt ook de huurder zo niet gestigmatiseerd als een sociaal zwak-
kere, die zich eigenlijk geen huis kan permitteren?

Heel voorzichtig komt op deze vragen een antwoord in de vorm
van een nieuw aanbod aan huurwoningen in de hogere prijsklasse.
Vlak bij de Erasmusbrug in Rotterdam - cafe Loos om de hoek en de
Kunsthal in de achtertuin - zijn net twee mooie, strakke woontorens
van architect Wiel Arets opgeleverd met appartementen van elk zo'n
140 m2, een eigen garage, zwembad en fitnesscentrum in de onder-
bouw, een behoorlijk servicepakket, een chique entree en uiteraard
een prachtig uitzicht over de Maas en de stad. Gratis is het niet, maar
ook na de belastingaftrek zal een koper niet gemakkelijk voor 1500
gulden per maand in Rotterdam iets vergelijkbaars vinden. Op veel
grotere schaal nadert nu in Maastricht op vergelijkbare condities het
terrein van de Ceramique zijn voltooiing. De huidige rijksbouwmees-
ter Jo Coenen tekende meer dan tien jaar geleden het stedebouwkun-
dige en architectonische masterplan dat door hemzelf en een hele
reeks grote internationale architecten uit Zuid-Europa met inder-
daad zeer onhollandse allure is ingevuld. Het ziet er fantastisch uit,
het leeft (volle terrassen, druk verkeer) en het is voor een groot deel
to huur. Een substantieel deel van de eengezinswoningen en apparte-
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menten is weliswaar to koop, maar in bijna alle gevallen zijn dezelfde
huizen in dezelfde kwaliteit ook to huur. De prijzen zijn niet mis-
selijk en liggen al gauw tussen de twee- en drieduizend gulden per
maand. Aan de Maas worden nu appartementen van meer dan 5000
gulden per maand gebouwd en de absolute top - ook letterlijk - is bet
penthouse op de zogenaamde toren van Siza (de architect): ruim 240
m2woonoppervlakte (dat zijn bijna acht doorzonkamers), twee reus-
achtige terrassen en een onvergelijkelijk uitzicht over drie landen en
alle kerken van Maastricht. Dat kost dan we] bijna een ton per jaar.

Voor dit soort huurwoningen is een markt. Heel erg groot is hij
natuurlijk niet, maar in Nederland ontbrak bet buiten de sector van
de luxueuze verzorgingsflats aan een aanbod op d=it gebied. Woning-
nood is in ons land altijd synoniem geweest met een tekort aan
betaalbare woningen. Aan dat soort woningen zal altijd een grote
behoefte blijven bestaan, maar de huidige prijsdruk op de woning-
markt is niet een gevolg van een tekort aan huizen, maar van een
gebrek aan kwaliteit en varieteit. Staatssecretaris Remkes van VROM
heeft in zijn nota Mensen Wensen Wonen duidelijk gemaakt juist daar-
voor meer ruimte en aandacht to willen. Het is goed dat er dan ook
in de huursector in Nederland standaarden gezet worden die in ieder
Zuid-Europees land allang gewoon zijn voor wie het kan betalen. Op
termijn zal er zeker ook een kwaliteitsverhogende invloed van uit-
gaan op de sociale huursector.

(2-6-2001)
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Geen aardigejongens

Eerst leek zinloos geweld her probleem, nu richt alle aandacht
zich op de jeugdcriminaliteit. Staatssecretaris van Justitie Ella Kals-
beek nam deze week her eerste exemplaar in ontvangst van een
zeer uitvoerige multidisciplinaire studie onder leiding van de de
Amsterdamse hoogleraren R. Loeber, W. Slot en J. Sergeant, getiteld:
Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (Houten 2001). Her boek vat
zo ongeveer alles samen wat er aan onderzoek - vooral Amerikaans
onderzoek trouwens - op dit gebied gedaan is. De conclusies zijn niet
mals. Een klein deel (ongeveer 2%) van vooral de jongens tussen 12
en 18 jaar is verantwoordelijk voor een groot deel van de jeugdcrimi-
naliteit. De ernstige criminaliteit is sterk toegenomen in de afgelo-
pen tien jaar en pogingen om daar met straf of hulp wat aan to doen,
zijn weinig effectief. Erger nog, in honderden .projecten wordt van
alles gedaan, maar over wat dat nu oplevert, kan bij gebrek aan goed
onderzoek nauwelijks een zinnig woord worden gezegd.

De toon van het boek is ernstig en hier en daar ook wel wat verwij-
tend, omdat in de jeugdhulpverlening duidelijk onvoldoende gebruik
gemaakt wordt van wat inmiddels bewezen effectieve behandelings-
en preventieprogramma's zijn. Her is interessant om de 450 blad-
zijden `wetenschap' eens to plaatsen naast het kleine verslag van de
`registratie' die her Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documenta-
tiecentrum van het ministerie van Justitie heeft bijgehouden van de
ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Nederland sinds 1980. Op
her eerste gezicht lijkt her dan allemaal nogal mee to vallen. De jeugd-
criminaliteit ligt wel op een nogal hoog niveau, maar dat is eigen-
lijk al jaren vrij constant. In overgrote meerderheid betreft her zaken
als zwartrijden, fikkie stoken, graffiti spuiten, jatten op school of uit
winkels. Her beeld verandert wanneer we kijken naar de geweldsdelic-
ten, met name ook mishandeling (er is uiteraard geen aparte rubriek
voor `zinloos' geweld). In 1980 werden 3000 jongeren door de politic
gehoord in verband met geweld, twintig jaar later waren dat er 9000.
Ook het aantal kinderbeschermingsmaatregelen - een zeker teken
van forse problemen thuis - is aanzienlijk toegenomen en de minister
van Justitie verwacht het aantal plaatsen in justitiele jeugdinrichtin-

126 Kortgehouden



gen in de komende jaren met de helft to moeten uitbreiden tot 3000.
Ook uit het werk van de Kinderbescherming blijkt een forse stijging
van het aantal ernstige delicten door jongeren gepleegd.

Jeugdcriminaliteit is nog steeds een zaak van vooral jongens, al is
het aandeel van meisjes van nauwelijks 5% inmiddels wel gestegen
tot 15-20°(°. De indruk is dat de Ieeftijd waarop de eerste ernstigere
delicten gepleegd worden ook steeds vroeger wordt, al is dat uit de
statistieken niet goed op to maken. De discussie over het verlagen
van de leeftijd waarop kinderen strafrechtelijk kunnen worden ver-
volgd (12 jaar) komt echter niet uit de lucht vallen. Er is echt een groep
delinquente kinderen die weten dat ze niet gepakt kunnen worden.
Er zijn ook volwassenen, niet alleen in de drugshandel, die daar ook
handig en zonder scrupules misbruik van weten to maken.

Het aandeel van de allochtonen in de jeugdcriminaliteit is verhou-
dingsgewijs groot: een Marokkaanse jongen heeft een vijf keer hogere
kans met de politie in aanraking to komen dan een Nederlandse
jongen. De cijfers voor Antilliaanse en Creoolse jongens liggen ook
vrij hoog, Hindostaanse en Turkse jongens zitten weer dichter bij de
cijfers van hun Nederlandse leeftijdgenoten. Er wordt druk gespecu-
Ieerd over de achtergronden en oorzaken van deze verschillen, maar
veel verder dan de verwijzing naar de aan- of afwezigheid van effec-
tief ouderlijk gezag komt dat toch niet. Marokkaanse vaders hebben
buitenshuis vaak weinig invloed op het gedrag van hun kinderen. Ze
zijn niet zelden zelfs helemaal aangewezen op de taalkennis van de
kinderen. Antilliaanse jongens komen nog steeds in grote aantallen
alleen naar Nederland.

De registratiegegevens van het ministerie van Justitie maken het
door de grote aantallen relatieflichte delicten moeilijk snel zicht to
krijgen op de in aantal zoveel geringere zwaardere delicten. Boven-
dien geven de registratiegegevens geen beeld van het recidivisme
en de opbouw van een criminele carriere over een reeks van jaren.
In het boek onder redactie van Loeber, Slot en Sergeant ligt daar nu
juist wel het accent op. Loeber zelf heeft in Amerika veel onderzoek
gedaan waarin jongeren met problematisch en crimineel gedrag
lange tijd gevolgd zijn (en nog worden). Hij onderscheidt drie ont-
wikkelingstypen die al vrij vroeg in het leven van een kind zichtbaar
kunnen worden en die je heel alledaags zou kunnen benoemen als de
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vechtersbaas, de ongehoorzame en de stiekemerd. Kinderen die hun
agressie niet leren to hanteren, halstarrig en weerspannig gedrag
vertonen of niet eerlijk zijn, hebben een sterk verhoogd risico op een
pad terecht to komen, waar gedragsproblemen op wat latere leeftijd
tot probleemgedrag en uiteindelijk tot delinquentie kunnen leiden.
Uit de Nederlandse politieregistraties blijkt ook dat jongeren die
spijbelen, alcohol drinken en soft drugs gebruiken - in de combi-
natie duidelijk een vorm van probleemgedrag - gemiddeld voor een
veel hoger percentage delinquent gedrag blijken to vertonen. In zijn
vorige maand uitgesproken oratie `Grote monden en rake klappen'
wijst de Utrechtse hoogleraar Walter Matthys (leeropdracht: de psy-
chologische en biologische determinanten van agressief gedrag bij
kinderen) op de hoge persistentie van agressieve gedragsstoornissen
die vaak al op driejarige leeftijd waarneembaar zijn.

Onderzoekers putten duidelijk hoop uit het groeiende inzicht in
de vroegtijdigheid en blijvendheid van problematische gedragsken-
merken van het kind. In de vroege herkenning ligt het uitgangspunt
voor de preventie van de problemen, eventueel ook door medicatie,
maar vooral ook door een goede begeleiding van de ouders, het kind
zelf en de school. Een vervroeging van de schoolleeftijd en een ver-
lenging van de tijd op school (bijvoorbeeld met uren sport, een huis-
werkklas of hobbytijd) zou veel van deze kinderen op voorhand al
kunnen helpen de dag op eeh constructieve manier door to komen.
Loeber en zijn collega's bepleiten ook heel sterk de ontwikkeling van
goed geevalueerde en langlopende programma's van behandeling en
onderzoek om tot zo goed mogelijke resultaten to komen.

Het is niet moeilijk het daarmee eens to zijn, het is alleen niet
gemakkelijk om to doen. Als we alleen al in Nederland kijken hoe
de problemen van jongeren verschuiven, dan blijft ook het beste pro-
gramma toch `shooting at a moving target'. Twintig jaar geleden
was de typische problematiek van de etnische jongeren nog niet aan
de orde en zou er zeker ook nog niet veel aandacht aan de biologi-
sche aspecten besteed zijn. Voor de Leidse hoogleraar criminologie
Buikhuisen, die toen op dat gebied een onderzoeksprogramma wilde
beginnen, luidden destijds de persoonlijke aanvallen op hem van Piet
Grijs in Vrij Nederland het einde in van zijn wetenschappelijke carriere.
Tien jaar geleden zou vooral de jeugdwerkloosheid en het drugsge-
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bruik veel aandacht hebben gekregen, terwijl we misschien over tien
jaar weer met verbazing terug zullen kijken op de huidige aandacht
voor de overlast die door jonge Marokkanen en Antillianen veroor-
zaakt wordt. Dat neemt niet weg dat de vraag naar de effectiviteit van
al die interventies terecht blijft. In veel gevallen zal de effectiviteit
helaas nog niet veel meer zijn dan de opluchting in de samenleving
voor een tijdje van een aantal lastige jongens verlost to zijn.

(i6-6-zoos)
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De grootste sector

Bijna iedereen denkt dat de rijksoverheid een gigantisch apparaat is
met in elk ministerie onafzienbare massa's ambtenaren. Het is maar
hoe je het bekijkt. De totale rijksoverheid omvat zo'n 170.000 fulltime
banen, maar daar zit dan ook wel het hele leger (ruim 70.000 man)
bij, het complete justitieapparaat (goed voor zo'n 20.000 banen),
de belastingdienst die het met 25.000 man zo gemakkelijk weet
to maken en niet to vergeten Rijkswaterstaat met meet dan io.ooo
arbeidsplaatsen. Dat is allemaal niet gering, maar de meeste man-
kracht zit toch duidelijk in uitvoerende taken. De ministeries zelf
zijn met elk gemiddeld 2000 arbeidsplaatsen helemaal niet zo vre-
selijk groot. Het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van
de minister-president dus, telt inclusief de Rijksvoorlichtingsdienst
zelfs nauwelijks meer dan 300 mensen. Er zijn kranten met grotere
redacties.

Bij de provincies en waterschappen werken alles bij elkaar ruim
20.000 mensen en bij de ruim vijfhonderd gemeenten ongeveer 230.000.
Dat is inclusief de politie. Kortom, de overheid geeft zelf een kleine
half miljoen mensen werk, voor het grootste deel in de uitvoerende,
bewakende of controlerende sfeer. Alles bijeen gaat het om ongeveer
8% van het totale aantal mensen dat in Nederland aan het werk is.
Internationale vergelijkingen laten zien dat dit naar verhouding een
erg bescheiden percentage is. Bovendien daalt het nog. Vergeleken
met 20 jaar geleden is er sprake van een dating van 20%, terwijl in
landen als Frankrijk over dezelfde periode juist een stijging met 20%
to zien is.

De kern van de overheidstaken is redelijk gemakkelijk aan to
wijzen, maar de grenzen zijn toch veel diffuser. Dat maakt de interna-
tionale vergelijking tussen ovetheid en niet-overheid erg lastig. In de
Scandinavische landen is vrijwel het hele welzijns- en gezondheids-
apparaat een zaak van de lokate overheid, in Duitsland en Frankrijk
is het onderwijs sterk verambtelijkt, in het Verenigd Koninkrijk is
door de National Health Service de gezondheidszorg een staatstaak
geworden. Zorg, welzijn, onderwijs en ook cultuur zijn in Nederland
formeel maar heel beperkt taken van de overheid. Dat neemt niet
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weg dat de overheid er financieel tot op grote hoogte wel verant-
woordelijkheid voor neemt en vaak ook de kaders bepaalt waarbinnen
de diensten particulier geleverd worden. Een ongelooflijk uitgebreid
netwerk van bijna 200.000 verenigingen en stichtingen, bestuurd door
burgers, is verantwoordelijk voor de uitvoering van taken en de behar-
tiging van belangen die in veel andere landen of door de overheid zelf
gedaan worden of commercieel worden aangeboden.

Bijna elke school en elk ziekenhuis is in Nederland ondergebracht
in een stichting, de publieke omroepen en de sportclubs zijn ver-
enigingen, een groot deel van de woningvoorraad wordt verhuurd
door corporaties, goede doelen presenteren zich graag in de vorm
van fondsen. In alle gevallen geldt, dat het om autonome organisa-
ties gaat die geen overheid zijn, niet het doel hebben om winst to
maken en bestuurd worden door vrijwilligers. Dat sluit niet uit dat
het in de praktijk om grote en zeer professionele organisaties kan
gaan waar duizenden mensen werken en zelfs miljarden guldens
omgaan. De A N W B is daar als vereniging het meest indrukwekkende
voorbeeld van. Uiteraard betekent dat niet dat het bestuur van zo'n
vereniging maar in hetwilde weg over de middelen en mogelijkheden
van de organisatie kan beschikken. Beheersstichtingen en convenanten
maken dat vrijwel onmogelijk. In veel stichtingen kent men nu ook
een professionele raad van bestuur als directie, met op afstand een
raad van toezicht die soms niet meer is dan een herinnering aan een
verleden als vrijwilligersorganisatie. Uiteraard bestaan ook die nog
steeds. Sportclubs, kerkbesturen, politieke partijen, buurtverenigin-
gen, volkstuinorganisaties, fanclubs, muziekcorpsen e tutti quanti
zijn voor hun voortbestaan nog vrijwel helemaal afhankelijk van de
inzet van vrijwilligers. Zou hetzelfde werk gedaan moeten worden
door professionals, dan zouden er 400.000 volledige banen gecreeerd
moeten worden naast de meer dan 65o.ooo die de non-profitsector nu
al telt. In 1995 ging er al bijna ioo miljard om in de non-profitsector.
Dat is inmiddels uiteraard aanzienl ijk meer.

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse non-profitsector wat betreft
werkgelegenheid naar verhouding verreweg de grootste ter wereld is.
Belgie en lerland komen aardig in de buurt, maar de grote Europese
landen en ook de Verenigde Staten zitten nog niet op de helft. Het
particulier initiatief is, zowel in de sfeer van hetvrijwilligerswerk als
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in de professionele sfeer, in Nederland nog altijd springlevend, al is
de binding met de overheid zeker in financieel opzicht in sectoren als
zorg en onderwijs uiteraard erg nauw. In veel landen leeft het idee van
particulier initiatief helemaal niet en in een land als Frankrijk heeft
de overheid heel lang geprobeerd al to veel initiatief op dit gebied
tegen to gaan. Op Europees gebied is ten aanzien van watwel de derde
sector genoemd wordt (na de overheid en de markt) nog helemaal
niets geregeld. De wetgeving in de EU is van land tot land zo verschil-
lend, dat zelfs een vertaling van de concepten nauwelijks mogelijk is.
Niemand heeft er ook al veel moeite voor gedaan en zo komen we niet
veel verder dan de constatering dat de Nederlandse stichting niet het-
zelfde is als de Duitse Stiftung, die uiteraard weer nietvergelijkbaar is
met de Belgische vzw, de Franse fondation of de Engelse charity.

De toekomst van de professionele non-profitsector is internatio-
naal nog ongewis, maar in Nederland is duidelijk de ontwikkeling in
de richting van een bijzondere vorm van maatschappelijk onderne-
merschap to zien. De overheid steunt die ontwikkeling ook door zich
geleidelijk aan steeds verder terug to trekken als zelfstandige aanbie-
der van zorg, onderwijs, cultuur ofwat verder meer kansen en grotere
vrijheid in private en not for profit handen heeft. Ook wie vindt dat de
non-profitsector in Nederland eigenlijk een verkapte overheidsacti-
viteit is, mag daarbij toch niet vergeten dat al die honderdduizenden
die daar werken niet de status en de rechtspositie van ambtenaren
hebben. Dat maakt echt verschil.

Ary Burger & Paul Dekker (red.) (2001). Noch markt, nosh staat. De Nederlandse
non-profitsector in vergelijkend perspectief. Den Haag: scP.

(11-8-2001)
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De psychotherapeut erin en eruit

Frederik van Eeden was meer dan honderd jaar geleden een van de
eersten die patienten psychotherapeutisch behandelde. Hypnotische
suggestie en onverdeelde aandacht van de dokter voor de patient die
zich vrij kon en mocht uitspreken, waren de middelen die hij daar-
voor inzette. Dat praten kon helpen was een nieuw inzicht, dat in
dezelfde tijd in Wenen door Freud tot een hele theorie uitgebouwd
zou worden. Van Eeden was niet her type om geduldig naar het
gezeur van zenuwlijders to luisteren en hij verliet zijn praktijk om
de wereld to gaan veranderen. De psychoanalyse van Freud kreeg in
Nederland al vroeg zijn eerste beoefenaars en tot ongeveer een halve
eeuw geleden was er buiten de psychoanalyse geen psychotherapie.
Toen kwam de Amerikaanse psychologie met de gedragstherapie en
de clientgerichte gesprekstherapie en uit Engeland werd de groeps-
therapie hier naar toe gehaald. Rond 1975 was de psychotherapie
een bloeiende bedrijfstak geworden met honderden varianten, dui-
zenden hulpverleners en tienduizenden clienten. Officieel geregeld
was er nauwelijks iets. Iedereen die daar zin in had kon een bordje
met psychotherapeut erop in de tuin zetten. Psychiaters vonden vaak
dat ze ook zonder specifieke opleiding wel psychotherapie konden
geven, psychologen maakten zich sterk voor een eigen training op dit
gebied en ook maatschappelijk werkers, pastores, artsen en sociolo-
gen wisten zich in behoorlijke aantallen een plekje to verwerven op
dit deel van de markt van welzijn en geluk.

Na ongelooflijk veel geharrewar was er midden jaren tachtig ein-
delijk overeenstemming over de opleidingseisen en de beroepsregi-
stratie. Ruim tien jaar later volgde er ook een wettelijke regeling en
een titelbescherming. Inmiddels staan er zo'n 3000 psychotherapeu-
ten, in meerderheid van huis uit psychologen, in het register inge-
schreven en mogen los daarvan de ongeveer 2000 psychiaters zich
ook als psychotherapeut beschouwen. De opleidingseisen zijn hoog
en het aantal opleidingsplaatsen is sterk beperkt. Het is allemaal
behoorlijk ingewikkeld geworden, maar het Nederlandse voorbeeld
heeft inmiddels wel school gemaakt in de landen om ons heen. Aan
elienten is, ondanks het grote aantal beroepsbeoefenaren, ook geen
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gebrek. De meeste praktijken zijn vol. Des to merkwaardiger dus dat
minister Borst net voor het zomerreces de Tweede Kamer heeft laten
weten het beroep van psychotherapeut to willen opheffen.

De nog jonge Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheids-
zorg - in de sector bekend als de Wet BIG - dwong de minister ook wel
een beetje tot deze stap. De Wet BIG is de vervanger van de nog door
Thorbecke ingevoerde wet op de uitoefening van de geneeskunst, die
aan artsen een bijna absoluut behandelingsmonopolie geeft. Formeel
valt daar ook de psychotherapie onder, maar in de praktijk is dat
nooit een zaak van dokters alleen geweest. Freud liet al anderen dan
artsen toe tot het vak en de meeste vormen van psychotherapie zijn
ook niet door artsen, maar door psychologen ontwikkeld. Er waren
bovendien in de geestelijke gezondheidszorg nooit genoeg psychia-
ters om in de vraag naar psychotherapeutische help to kunnen voor-
zien. Zo ontstond naast het medisch specialisme van de psychiater
een psychotherapeutische praktijk, die in de Wet BIG de status van
een basisberoep kreeg, vergelijkbaar met arts ofverpleegkundige. Van
het begin of aan was duidelijk dat dit eigenlijk niet kon. Psychiaters
doen psychotherapie als onderdeel van hun specialisme, psycholo-
gen kunnen zich specialiseren als psychotherapeut, maar omdat psy-
choloog als beroep op zichzelf niet in de BIG voorkomt, is dat voor
hen geen specialisme, maar een basisberoep. Hetzelfde geldt voor
een algemeen arts die tot psychotherapeut geschoold wordt. Hij spe-
cialiseert zich dan wel, maar verandert alleen van basisberoep. Een
gezondheidszorgpsycholoog daarentegen - een nieuw basisberoep
in de Wet BIG - bekwaamt zich in psychotherapie als onderdeel van
de opleiding tot klinisch psycholoog, wat in de Wet BIG weer een spe-
cialisme is. Basisberoepen kennen elk hun eigen specialismen, maar
kunnen uiteraard niet zelf hun specialisme zijn. Voor de psychothe-
rapie betekent dat bovendien dat een specialisatie als psychoanalyti-
cus niet goed in de systematiek kan worden ondergebracht_

Dit is om duizelig van to worden en in de praktijk leidt het ook
tot hele scheve verhoudingen en dus tot ruzie. De geschiedenis van
de psychotherapie is getekend door ruzie, conflict en afsplitsing. Tot
op de dag van vand aag telt Nederland bijvoorbeeld drie psychoana-
lytische vcrenigingen met samen nog geen 6oo gewone leden. Daar
zit veel broedertwist en scholenstrijd bij, maar het gaat ook altijd
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om status, clienten en geld. Ben ik een zelfstandige beroepsbeoefe-
naar, kan ik mijn eigen clienten kiezen, willen de zorgverzekeraars
mij voor mijn diensten betalen? Even, in de jaren zeventig, heeft het
ernaar uitgezien dat de psychotherapeut uit een huwelijk van psychi-
atrie en psychologie to voorschijn zou komen als het nieuwe integrale
beroep. Veel psychiaters beschouwden zich toen ook eerst en vooral
als psychotherapeut en veel psychologen zagen hier hun kans om de
status van medisch specialist to verwerven. Het is bijna gelukt, maar
de zorgverzekeraars wilden er niet aan en de psychiatric vond een
nieuwe toekomst in een weer sterker wordende biologische en medi-
sche benadering.

De minister heeft uit deze ontwikkeling nu de laatste consequen-
tie getrokken door aan de psychotherapie de status van beroep to
willen ontnemen. Artsen die voor het specialisme psychiatric kiezen,
krijgen in het kader van die opleiding een bij hun beroepsuitoefening
passende training in psychotherapie. Psychologen die in de gezond-
heidszorg verder willen, moeten zich eerst voor het basisberoep
gezondheidszorgpsycholoog kwalificeren en kunnen dan daarna
kiezen voor het specialisme klinisch psycholoog. Psychotherapie is
daar weer een onderdeel van, maar de psychoanalyse zal daarin zeker
niet veel plaats zijn, net zo min als bij de psychiaters trouwens. De
dagen van Freud lijken geteld. Dat is misschien straks wel het enige
en tegelijkertijd het belangrijkste waar psychologen en psychiaters
het over eens zijn in de psychotherapie.

Misschien dat de Tweede Kamer de minister nog op andere
gedachten brengt, maar dat verwacht ik niet. De systematiek van de
Wet BIG is toch vrij dwingend en wie nu psychotherapeut is, zal het
beroep gewoon kunnen uitoefenen. De beroepsverenigingen van
psychiaters en psychologen zijn het met de minister eens en dat geldt
ook voor het belangrijkste adviesorgaan voor de opleidingen in de
geestelijke gezondheidszorg. Het woord psychotherapeut zal nog
lang gebruikt worden en de vraag naar psychotherapie zal ook zeker
niet minder worden.

(25-8-2000
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Wennen aan verkennen

Het duurt nog bijna een jaar voordat er een nieuw kabinet aantreedt.
Minstens, want als er.tijdens de informatie- en formatieperiode war
tegenslag is, kan het ook nog wat langer duren. Toch wordt de balans
van zeven jaar Paars al volop gemaakt. Her Regeerakkoord 1998 is gro-
tendeels gerealiseerd, over tien dagen verschijnt de laatste Miljoenen-
nota van dit kabinet en de minister-president heeft al aangekondigd
niet nog een derde kabinet to willen leiden. Juist in dit laatste jaar
kan het kabinet overigens nog voor moeilijke beslissingen komen
to staan, niet door nieuwe plannen, maar door zwaar weer op eco-
nomisch en sociaal gebied. Toen het kabinet begon, waren de voor-
uitzichten economisch helemaal niet zo gunstig, Her pakte gelukkig
heel anders uit, althans tot voor kort. Nu is er weer minstens zoveel
reden als toen voor zorg. Verwachtingen over de ontwikkelingen in
de komende maanden en volgend jaar kunnen redelijk goed weten-
schappelijk worden onderbouwd, maar echte harde voorspellingen
zijn her toch nooit. Ook wie de ontwikkeling van groei van het natio-
nale inkomen, het aantal werklozen ofhet rentecijfer goed voorspelt,
doet er wijs aan dat als een goede gok to beschouwen.

Een dag voor de minister-president zijn besluit er volgend jaar mee
to stoppen aankondigde, presenteerde hij in dezelfde zaal van pers-
centrum Nieuwspoort een dikke stapel departementale verkennin-
gen als `bouwstenen voor toekomstig beleid'. Geen voorspellingen,
zelfs geen verwachtingen, maar systematisch uitgewerkte keuze-
mogelijkheden voor her onderwijsbeleid, de zorgpolitiek, her belas-
tingregime, her stimuleren van de kenniseconomie en hetverbeteren
van de sociale infrastructuur. Vorig jaar al hadden de planbureaus
voor her kabinet in grote lijnen geschetst hoe het met de samenleving
en de economie in de komende tien tot vijftien jaar verder zou gaan.
Op een aantal terreinen is dat door de verschillende departementen
opgepakt en verder uitgewerkt voor de eerste tien jaar van deze eeuw.
Als het allemaal volgens het boekje gaat precies de zittingsduur van
de volgende twee kabinetten, paars of niet.

Minister-president Kok was duidelijk trots op de verkenningen.
Nog nooit was een kabinet bij her scheiden van de markt met zo'n
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omvangrijk en gedetailleerd pakket stukken over de beleidskeuzes
van morgen en overmorgen voor het voetlicht getreden. Een testa-
ment kan je het niet noemen, omdat het niet om al uitgevoerd beleid
en zijn gevolgen gaat. Een agenda voor de toekomst is het alleen voor-
zover het laat zien wat in ieder geval op de agenda moet komen. De
inhoud van de agenda zelfwordt niet vastgelegd, wel wordt aangege-
ven hoe breed het repertoire aan mogelijkheden is waar een politieke
keuze uit gemaakt moet worden. In de verkenning onderwijs wordt
bijvoorbeeld geconstateerd dat de geldstromen in het onderwijsach-
terstandenbeleid een nogal rommelig beeld vertonen. De sugges-
tie wordt gedaan om tot een meer integrale benadering to komen.
De keuze die dan blijft is het geld in de vorm van een lump sum
direct aan de scholen uit to keren of ter beschikking to stellen van
de gemeente. Die keuze heeft wel een politiek karakter, maar is niet
lood om oud ijzer. Wie onderwijsachterstanden graag als deel van het
jeugdbeleid ziet zal eerder voor de uitkering aan de gemeente kiezen
dan wie er vooral aan hecht dat scholen hun eigen beleid kunnen
bepalen. Ook hier spelen weer politieke voorkeuren een rol, maar
het gaat dan wel om een keuze waarbij door vergelijking de voor- en
nadelen van iedere keuze beter zichtbaar worden.

De verkenningen zijn geen wetsvoorstellen en bevatten die ook
niet, het zijn ook geen beleidsnota's of adviezen en dus in parle-
mentair en journalistiek Den Haag wat moeilijk to plaatsen. De jour-
nalisten hadden er tijdens de persconferentie duidelijk moeite mee to
geloven dat dit niet al de eerste stap op de weg naar een regeerakkoord
voor Paars III was. Zou toen al bekend geweest zijn dat de minis-
ter-president van een volgend kabinet zeker een andere zal zijn dan
de huidige, dan zou men het waarschijnlijk geduid hebben als een
Poging nog over het graf been to regeren. Het is veel interessanter om
to bedenken waar en wanneer de verkenningen een rol zullen kunnen
spelen. Het is al bekend dat een aantal ministers in hun begro-
tingstoelichtingen zullen gaan anticiperen op thema's uit de ver-
kenningen. In de algemene beschouwingen zal de Tweede Kamer er
dus ook zeker op terugkomen. Voor de verkiezingsprogramma's van
de partijen zullen ze weer minder van belang zijn, maar in de peri-
ode van de formatie en de opstelling van een regeerakkoord volgend
jaar zullen ze zeker weer geraadpleegd worden. Veel van wat anders
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nog snel bij elkaar gezet en doorgerekend moet worden, staat hier al
keurig bij elkaar, vaak met een alternatieve oplossing erbij.

Zijn de verkenningen nu ook niet een beetje het bewijs van het
gelijk van Francis Fukuyama? Wordt hier het einde van de ideologie
niet nog eens versneld naderbij gebracht en wordt tegelijkertijd niet
toch ook `ambtelijk' politick bedreven? Zelf denk ik dat de verken-
ningen mede duidelijk maken dat het karakter van de politiek aan
het veranderen is. Het gelijk-hebben, de uitgangspunten, wordt toch
wat minder belangrijk dan het gelijk krijgen, met andere woorden
de uitkomsten van beleid komen in het centrum van de aandacht to
staan. Dat is ook to zien in her handelen van de Tweede Kamer: her
evalueren van het beleid, gesymboliseerd door de Derde Woensdag
in Mei, krijgt een steeds sterker accent. Daarbij gaat het niet alleen
om rekenschap geven, maar ook om resultaten meten: is het beleid
behalve goed uitgevoerd ook succesvol geweest?

De aandacht voor de resultaten van beleid heeft natuurlijk ook al
ver voor de invoering van het beleid invloed op de politieke discus-
sic: als dit beleid naar zijn aard wel bij onze politieke uitgangspunten
past, maar in de praktijk toch niet veel zal opleveren, moeten we dan
niet een andere beleidskeuze overwegen? Zo heeft men bijvoorbeeld
in Engeland moeten vaststellen dat de verhoging van de tabaksaccijns
tot boven een bepaald niveau het beroep van sigarettensmokkelaar
weer aantrekkelijker heeft gemaakt. Als de grenzen en de mazen van
de wet dreigen samen to vallen, wordt het tijd om opnieuw politiek
to gaan denken. De uitgangspunten hoeven niet verlaten to worden,
maar de uitkomsten dwingen tot andere maatregelen. Dat is niet sim-
pelweg pragmatisch, omdat de nieuwe maatregelen toch ook weer
getoetst zullen worden op hun politieke compatibiliteit. Passen ze
bij onze partij? Paars heeft wat dat betreft voor ieder van de drie mee-
kleurende partijen al de nodige verrassingen opgeleverd.

Trends, dilemma's en beleid (zooo). Den Haag: ci>slscr.

Verkenningen: bouwstenen voor toekomstig beleid (iooi). Den Haag: SDU.

(8-9-2001)
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Het 4-R model en de Gouden Koets

Het stond in de Troonrede, maar gespitst als iedereen was op wat er
allemaal niet of niet genoeg in stond, viel het nauwelijks op. Wat ik in
de Verkenningen had omschreven als het 4-R-model of de `fourwheel
drive' van de moderne overheid (`onafhankelijk en toch in samen-
hang') veranderde in de deftige dictie van de koningin in een over-
heid `die Richting geeft en Ruimte biedt, die Resultaten verlangt en
Rekenschap aflegt'. Dat klinkt heel herkenbaar en vanzelfsprekend,
maar toch vat het een ontwikkeling samen, die de overheid als het
ware overkomen is.

In de negentiende eeuw begon de rijksoverheid regels to stellen aan
het maatschappelijk verkeer, in de twintigste eeuw werd de overheid
ook steeds meer uitvoerder van maatschappelijke taken. Naast de
traditionele aandacht voor de openbare orde vroeg ook de nationale
welvaart en de sociale zekerheid om een actieve inbreng van de over-
heid. Onderwijs, gezondheidszorg, welzijn, cultuur, woningbouw ver-
statelijkten, ook al werd de uitvoering aan het particulier initiatief
overgelaten. De zorg voor de infrastructuur en het beheer van de nuts-
bedrijven - vrijwel allemaal begonnen als gewone ondernemingen
- was bijna vanzelfsprekend een overheidszaak geworden.

De verstatelijking is in veel opzichten opgevolgd door vermark-
ting, voorlopig het overheidsmodel van de 21ste eeuw. De term is niet
erg gelukkig, omdat het om meer gaat dan het verkopen van waterlei-
ding- en elektriciteitsbedrijven aan particuliere ondernemers of het
naar de Beurs brengen van de PTT. Wat minder opvalt, is de verande-
ring in bedrijfsvoering die zowel bij de overheid zelfals in de non-pro-
fitsector to zien is. Scholen en ziekenhuizen gedragen zich alsof ze
een product moeten zien to plaatsen in een marktvol concurrenten en
kritische consumenten, de gemeente Tilburg wordt wereldberoemd
door de invoering van een concernmodel, rijksmusea moeten vraag-
gericht gaan werken en overheidsdiensten sturen elkaar rekeningen,
thuiszorgorganisaties kennen divisies en raden van bestuur.

Kortom, alle leven wordt bedrijfsleven of doet minstens alsof.
Een stap verder is weer dat de overheid zich gaat gedragen als part-
ner tussen gelijken. Het onderscheid publiek en privaat verliest dan
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zijn betekenis. Ook het traditionele verschil tussen Rijk, provincie en
gemeente vervaagt dan tot een verschil in bedrijfsgrootte en mate van
specialisatie. De populariteit van het convenant, waarin partners op
voet van gelijkheid met elkaar afspraken maken over prestaties, is
daar de typische uitdrukking van.

Op zichzelf is daar niets tegen, maar het leidt wel tot een verande-
ring in de positie en het functioneren van de overheid, waar we ons
terdege van bewust moeten zijn. Dat marktwerking en privatisering
hun beperkingen hebben, is niet alleen to zien in de afwaardering
van de aandelen KPN met 15 miljard (stand i januari 2001) op de
staatsbalans. De boosheid over verdwijnen van bijna iedere greep op
de NS ofde terughoudendheid nu ten aanzien van de privatisering van
Schiphol wijzen ook op een groeiend besef van de betekenis van de
andere rollen die de overheid to spelen heeft, bijvoorbeeld als hoeder
van het algemeen belang, het openbaar vervoer, de nationale veilig-
heid en wat er verder nog aan grote woorden beschikbaar is.

Het 4-R-model begint met de overheid van de grote woorden: de
overheid die geeft, normen stelt en handhaaft - president Kok stapte
na de aanslagen in New York en Washington bijna vanzelfsprekend
in die rol. Minister van Boxtel deed dat al eerder in reactie op discri-
minerende woorden van een Rotterdamse imam. Je zou zelfs kunnen
zeggen dat ook het onderzoek naar Jomanda in deze lijn past.

Er zijn grenzen, de overheid benoemt die en bewaakt ze. Grenzen
definieren ruimte. Van een moderne overheid wordt verwacht dat bur-
gers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zo veel mogelijk
ruimte wordt gelaten. Dat kan betekenen dat de overheid terugtreedt
als uitvoerder van taken en eerder marktmeester dan monopolist zal
willen zijn. De overheid doet minder zelf, maar wordt wel belangrijker
als toezichthouder en inspecteur, al worden ook die taken vaak weer
uitbesteed. De Nationale Mededingingsautoriteit, het Commissari-
aat voor de Media, de opkomst van certificatie- en accreditatieorga-
nen naast weer aan betekenis winnende inspecties van bijvoorbeeld
onderwijs of gezondheidszorg passen allemaal in dit kader.

Wie richting geeft, zal in een democratische samenleving reken-
schap afmoeten leggen. Formeel gebeurt dat in het parlement, maar
via de media en de reacties van het publiek gebeurt het in veel geval-
len vrijwel on the spot. De discussie over de mate van aandacht in de
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Troonrede voor de aanslagen in de VS maakte dat deze week op een
wat treurige manier duidelijk. Wie van de overheid de ruimte krijgt,
moet en resultaten kunnen laten zien en rekenschap afleggen. Dat bete-
kent dat ook de wijze waarop het resultant tot stand is gebracht,
verantwoord moet worden. Van haar kant moet de overheid ook weer
rekenschap afleggen over de ruimte die gegeven is. Dat moet liefst zo,
dat daar ook weer consequenties aan kunnen worden verbonden. De
gemeenten denken er ongetwijfeld anders over, maar in `Den Haag'
heeft men toch ook wel spijt van de manier waarop bijvoorbeeld de
decentralisatie van hetwelzijnsbeleid verlopen is. Dat is helemaal een
zaak van de gemeenten geworden, maar ook gemeenten die er weinig
van terechtbrengen kunnen niet gecorrigeerd worden, in het Haagse
jargon heet dat dan dat het beleid over de schutting is gegooid'.

De decentralisatie van het welzijnsbeleid heeft 20 jaar gele-
den plaatsgevonden. Inmiddels zijn afspraken over resultaten en
rekenschap al veel algemener geworden. Veel wetten bevatten eva-
luatieparagrafen ofvoorzien in de mogelijkheid van correctiefbeleid.
Je ziet het politieke accent zelfs steeds meer verschuiven naar de
beoordelingvan beleid op zijn uitkomsten. De invoeringvan de Derde
Woensdag in Mei - woensdag gehaktdag, wordt wel spottend gezegd
- is de afrekeningspendant van de de Derde Dinsdag in September, als
de regering haar plannen bekend maakt. De begroting 2002 is zelfs
met nadruk gepresenteerd als de eerste VBTB-begroting (Van Beleids-
begroting Tot Beleidsverantwoording). Drie vragen staan centraal:
wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen en wat mag dat
kosten? (www-model). Daar staan op een later tijdstip drie vragen
tegenover: hebben we bereikt wat we wilden, hebben we gedaan wat
nodig was en heeft het gekost wat we ervoor wilden uitgeven? Dit is
het hhh-model en als je het uitspreekt, hoorje minister Zalm in betere
tijden. Het 4-R-model sluit nauw aan op deze ontwikkelingen. Het is
een regelmodel, dat per beleidsonderwerp om een nieuwe onderlinge
afstemming vraagt. De fourwheel drive van de moderne overheid ver-
vangt de gouden koets van de traditionele overheid niet, maarje komt
er wel verder mee in de drassige bodem van het poldermodel.

(22-9-2001)
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Odysseus en de Miljoenennota

De Miljoenennota 2002 bevat een paar aardige verrassingen. Zo begint
her hoofdstuk over het.budgettaire beleid met een verwijzing naar
Odysseus en de Sirenen. De boodschap is duidelijk. Wie to veel naar
de lokroep van de maatschappelijke noden luistert, zal onverbiddelijk
to pletter slaan op de klippen van een oplopend begrotingstekort en
een stagnerende economic. Odysseus kon de lokroep van de Sirenen
weerstaan, omdat hij zich aan de mast van zijn schip had laten vast-
binden. De bemanning hoorde de Sirenen zelfs niet, want de slimme
Odysseus had hen was in hun oren laten stoppen. Her is niet moeilijk
in de bemanning her kabinet en in de kleine slimme Griek minis-
ter Zalm to herkennen, die als de handhaver van de begrotingsnorm
die zijn naam draagt de collega's dwingt vast to houden aan de veilige
koers. `Elk kabinet heeft een norm nodig om de samenleving, politiek
en beleidsmakers to dwingen prioriteiten to stellen. Dit is de eerste en
oudste les van bet begrotingsbeleid.'

Na de Griekse mythologie als tweede verrassing een stukje echte
geschiedenis in de vorm van een handzaam overzicht van de veran-
deringen in de uitgangspunten van bet Nederlandse begrotingsbe-
leid. De derde verrassing begint enkele tientallen bladzijden verderop
met een hoofdstuk over `eigentijds begroten', een echt stokpaardje
van minister Zalm. Een - belangrijk - onderdeel daarvan is weer een
stokpaardje van mij: de uitkomst als beginpunt of, zoals dat in bet
moderne beleidsbargoens heet, de outcome als input. Twee weken
geleden heb ik daar al over geschreven naar aanleiding van her 4-R-
model (richting, ruimte, resultaat, rekenschap), datookverwachtdat
de overheid zichzelf op de eigen prestaties afrekent.

Dat klinkt makkelijker dan her is, omdat de overheid weinig con-
crete producten maakt en niet op een markt van concurrerende over-
heden werkt. Je kuntwel doen alsofdat bet geval is, maar inmiddels is
wel duidelijk dat her niet echt helpt om een dienst tot een product om
to dopen en van een keurige afdeling op de secretarie een business-
unit of zelfs een profit-center to maken. Her gaat niet om een andere
benaming van hetzelfde werk, maar om een andere benadering. In de
Miljoenennota legt minister Zalm in her kader van de invoering van
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een baten-lastenstelsel het accent sterk op het vergroten van de doel-
matigheid en doeltreffendheid van de overheidsuitgaven. Daar kan
niemand op tegen zijn, maar waarom is het dan kennelijk zo moeilijk
in praktijk to brengen? Welke Sirenen zingen dan toch steeds weer
hun misleidend lied?

Het antwoord ligt voor een deel al besloten in de vragen die minis-
ter Zalm zelf stelt in het kader van de beleidsverantwoording. Vooral
de vraag `hebben we bereikt wat we hebben beoogd?' is hier interes-
sant. In de praktijk bestaat van deze vraag meestal alleen de verkorte
versie: `wat hebben we bereikt?' Afgezien van her feit dat zelfs die
vraag in veel gevallen al moeilijk to beantwoorden is, is het antwoord
ook altijd onbevredigend. Was dit nu ook wat `we' wilden bereiken?
Hoe ver en in welke mate zijn we van onze doelen afgeraakt? Dat roept
dan weer de vraag op naar de juistheid van de middelen die ingezet
zijn en de tijd die we ons hebben gegund om het resultaat to halen.
Ten slotte is er dan nog de vraag of het resultaat ook inderdaad het
gevolg is van onze inspanningen. Dat hoeft namelijk niet het geval
to zijn. Toen aids ook in Nederland aan een opmars bezig leek, werd
de ene voorlichtingscampagne na de andere gehouden. Het is bijna
onmogelijk gebleken om het effect van die campagnes op kennis en
gedrag to meten. Los van de campagne werd er via alle media voortdu-
rend informatie over aids verstrekt. De evaluatie dreigt dan al gauw
beperkt to blijven tot het proces: is de campagne gevoerd en hoeveel
mensen weten dat de campagne er geweest is?

Het verkopen van een broodje kaas of het maken van een auto
zijn zaken van een heel andere orde dan het versterken van de sociale
cohesie in de samenleving. We weten niet precies wat dat is, we weten
maar heel beperkt hoe je dat moet doen en eigenlijk helemaal niet
hoeveel tijd en mankracht daarvoor nodig is. Dat maakt het verlei-
delijk om dan maar ergens to beginnen (met een nota uiteraard, en
veel rapporten en adviseurs) en vooral de juiste mensen en instanties
erbij zien to betrekken. Dat kan beter, maar gemakkelijk is dat niet.
Je moet dan preciezer omschrijven wat je in het kader van dit beleid
onder sociale cohesie verstaat en wat onder versterken. Vervolgens
moet je daar weer streefcijfers voor vastleggen en de daar weer pas-
sende middelen bij kiezen. Dat gaat allemaal met de nodige onzeker-
heden gepaard, maar het maakt het achteraf wel beter mogelijk vast
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to stellen wat goed gegaan is en wat niet. Helemaal mooi is het als het
dan ook nog Iukt om vast to stellen hoe het beter kan.

Het aardige van deze manier van werken is dat de afstand tussen
de overheid en de wereld van producten, markten, resultaten en opbreng-
sten nu niet alleen maar door naamgeving kleiner wordt. Door het
resultaat voorop to stellen en je vervolgens of to vragen wat nu nodig
is om dat resultaat to bereiken, wordt versterking van sociale cohe-
sie (of iets anders ingewikkelds) bijna het verkopen van een broodje
kaas. Wie dat gaat doen, weet dat hij wel over brood, boter, kaas en
een mes moet beschikken, anders wordt het niks. Natuurlijk heeft
versterking van de sociale cohesie meer het karakter van een inspan-
ningsverplichting (`ik doe mijn best') dan van een resultaatsverbinte-
nis (`alstublieft, een broodje kaas, dat is vier gulden'). Toch blijkt de
kwaliteit van het overheidsbeleid, (de doelmatigheid en doeltreffend-
heid uit de Miljoenennota), erop vooruit to gaan, als je de afhanke-
lijke variabele onafhankelijk maakt. We definieren eerst het resultaat
en bepalen dan het proces. De gewenste output bepaalt de benodigde
input.

(6-1o-xoo1)
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Vanzelfsprekend vertrouwen

Hij is alto jaar dood, maar ik heb tijdens de Anthrax-hype van de laatste
twee weken vaak aan hem gedacht. Erving Goffman is nog altijd een
grote naam in de Amerikaanse sociologie. Van de miltvuurbacterie
zal hij we] nooit hebben gehoord, maar met postbodes als bestellers
van dodelijke brieven was hij vertrouwd. Zijn hele werk is doortrokken
van de verbazing dat postbodes niet veel vaker hun klanten uitroeien.
Ze hebben er bij uitstek de gelegenheid voor, maar ze doen her bijna
nooit en in bet geval van anthrax wisten ze zelfs niet van her gevaar
dat ze per brief verspreidden. Natuurlijk is Goffman er in zijn tijd
ook zonder meer vanuit gegaan dat zijn eigen postbode absoluut to
goeder trouw was, maar hij was er zich toch ook altijd van bewust dat
de basis van zijn vertrouwen vliesdun was. Het is gemakkelijk leven
in de veronderstelling dat alles in orde en veilig is, maar je neemt wel
een risico.

Als eenmaal is gebleken dat de wereld om je been niet veilig is, is
er heel watwerk aan de winkel. Niemand kan meer vertrouwd worden
en dus moet iedereen gecontroleerd en gefouilleerd worden. Niets is
meerwat het lijkt to zijn en dus moet alles gecontroleerd worden. Ner-
gens ben je voor een aanval veilig en dus moet alles versterkt en gebar-
ricadeerd worden. Daar gaat ontzettend veel tijd en geld in zitten en
bet is eigenlijk niet vol to houden zonder het leven zelf onmogelijk to
maken. In de DDR en nu in Noord-Korea kon her in de gaten houden
van de burgers de belangrijkste tack van de staatworden, onder Hitler
en Stalin was angst voor de willekeur van de staat de enige zekerheid
van de burgers. De terreur heeft inmiddels een ander gezicht gekre-
gen. Nu lukt her de staat zelf niet meer de illusie van een vreedzaam
bestaan in stand to houden. Er zijn maar heel weinig miltvuurbrie-
ven, enkele aanslagen en een paar video's met suggestieve dreige-
menten voor nodig om her vertrouwen van de burgers in elkaar en in
de bescherming door de overheid effectief to ondermijnen.

Mensen zijn voor niets banger clan voor andere mensen. Om to
overleven moeten ze de naakte angst voor elkaar overdekt zien to
houden met een vruchtbare laag van vertrouwen. Alleen daarin kan
een samenleving wortelen. Een land is ook beschaafder naarmate bet
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vertrouwen op veiligheid en zekerheid groter en vanzelfsprekender is
geworden. Niemand hoeft dan nog wapens bij zich to hebben, vrou-
wen kunnen ongestoord en ongesluierd reizen, een enkel fietsslot is
voldoende en een onbekende wordt viiendelijk ontvangen. Europea-
nen weten al eeuwen dat oorlogen de idylle kunnen verstoren en dat
helaas ook regelmatig doen. Amerikanen waren zeker van hun nati-
onale zaak en hoefden alleen rekening to houden met de loslopende
diefofmoordenaar. Nu blijkt hun wildste fantasie over de serial killer
bewaarheid to worden. Dat is niet meer spannend in de Hollywood-
zin van het woord. De moordenaar heeft het op alles en iedereen
voorzien en handelt uit haat. Dat roept angst op, maar ook agressie.
Achterdocht wordt een noodzaak, beveiliging een obsessie.

Her kan niet anders, ook al zullen vele maatregelen volstrekt sym-
bolisch van karakter zijn. Je kunt de Amerikaanse ambassade niet
effectiefbeveiligen met een politie-wachthuisje en wat dranghekken,
maar je kunt het ook niet achterwege laten. Je moet iets doen, al was
her maar om het gevoel to krijgen dat de wereld uiteindelijk toch nog
in orde is. Erving Goffman verwijst in zijn werk wel naar de reac-
tie op een aanslag of een overval, maar het precaire karakter van de
orde in her dagelijks leven maakt hij toch het liefst duidelijk door de
`organizational havoc' to beschrijven die een psychotische patient in
zijn eigen gezin to weeg kan brengen. In sociologische zin is de patient
een terrorist in zijn eigen gezin geworden. De aagelijkse routine wordt
onderbroken, vaste patronen taken in het ongerede, de gezinsleden
moeten hun positie ten opzichte van elkaar weer opnieuw gaan bepa-
len, soms moeten ze ook vrezen voor de agressie van de patient.

De meeste mensen kunnen dat uiteindelijk wel aan, maar het kost
veel energie, veel tijd en soms ook veel geld. Op grote schaal zie je
dat nu ook in de Amerikaanse samenleving, die voor het eerst lijdt
onder `insanity of place', her uit zijn voegen taken van de vertrouwde
maatschappelijke orde. Dat wordt nog versterkt door de afwezigheid
van de bron van alle onrust, in feite zelfs door de onzekerheid over
de identiteit van de verspreiders van de `poederbrieven'. Een nieuw
woord voor een oud gevaar. Hoe spannend en uitdagend het is de
veerkracht van een samenleving tegen kwaadaardige acties to testen,
blijkt wel uit de vele fake-brieven en bommeldingen van de laatste
weken. Het geeft een gevoel van macht om met een klein zetje een hele
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samenleving pootje to kunnen lichten.
Moderne, hoogontwikkelde samenlevingen zijn uiterst gevoelig

voor terreur. Hoe verfijnder de technologic, hoe abstracter de dien-
sten, hoe langer de verzorgingsketens, hoe hoger de verwachtingen
en hoe sneller bet tempo, hoe gemakkelijker het ook is om de boel
op een ruwe manier lam to leggen. Een breuk in een elektriciteitska-
bel, een kopje koffie over bet toetsenbord van de computer, een klein
beetje vuil in het drinkwater en het hele systeem komt tot stilstand.
Flexibiliteit, snelheid en productiviteit maken kwetsbaar. Bevei-
liging en controle kunnen daar maar weinig aan veranderen zonder
het systeem zelf weer log, langzaam en onproductief to maken. Te
veel veiligheid gaat ten koste van de welvaart, to veel controle beperkt
het welzijn. Om verder to kunnen, moet een zeker risico altijd weer
worden genomen. Dat geldt in bet dagelijks leven en het geldt ook
voor samenlevingen als geheel.

Ik merk aan mezelfdat ik probeer niet bevangen to taken door wat
ik weet wat aan de gang is. De aanslagen op de Twin Towers wil ik
niet meer zien, achter de miltvuurbrieven hoop ik straks een gefrus-
treerde Amerikaanse staatsburger to weten, over nog meer terreurda-
den wil ik niet nadenken. Dat is geen ontkenning, maar welbewuste
vermijding uit zelfbehoud. Uit de studies van Erving Goffman blijkt
hoe `normaal' dat is. Het kwam ook allemaal al dichtbij genoeg. Een
van mijn nichtjes woont in New York en stond op de morgen van ii
september met haar schoolklas klaar om het uitzichtplatform van de
Twin Towers op to gaan. Ze waren wat later dan de vliegtuigen en zijn
naar huffs teruggestuurd.

(20-11-2001)
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Anders allochtoon

Het was een bijzonder moment vorige week woensdag in de kleine
synagoge aan de Nieuwe Uilenburgerstraat. Er was maar nauwelijks
plaats voor de bijna 200 mensen, die zich verzameld hadden voor de
doop vanjoden in Nederland. 35 Jaar geleden is er voor het laatst onder-
zoek gedaan naar de positie van de joodse bevolking van ons land.
Daarna kwam het idee geteld, gemeten en geidentificeerd to worden
in de eigen kring zo gevoelig to liggen, dat iedere nieuwe aanloop
tot onderzoek al heel snel vastliep. De tijden zijn weer veranderd. De
onderzoekers waren zelfs verrast door het enthousiasme dat ze aan-
troffen om mee to doen. Op de wel zeer eigentijdse vraag of het ook
`leuk' is joods to zijn, reageert de meerderheid (72%) positief, zoals
de meesten ook wel weer als food terug zouden willen komen, als die
mogelijkheid er zou zijn. Een vrij groot deel geeft overigens aan Jaar
niet zoveel belang aan to hechten.

Als er een groep is die weet wat het is migrant to zijn - of weer to
moeten worden - dan zijn dat wel de joden. Zelfs nu nog, een op de
drie van de 43.000 joden die Nederland telt is niet in Nederland gebo-
ren ofheeft een andere nationaliteit. Tegelijkertijd is de joodse groep
zeer geintegreerd in de Nederlandse samenleving en met name in
Amsterdam, waar bijna de helft woont. Het is'ook een onwaarschijn-
lijk succesvolle groep. Van de volwassen mannen heeft een op de drie
een universitaire graad en een op de vier een hbo-opleiding. Bij de
vrouwen is dat nauwelijks minder, al overheerst daar de hbo-achter-
grond. Bijna iedereen, mannen en vrouwen, werkt en doet dat ook
fulltime ofineer dan fulltime. Van de mannen werkt een op de drie en
van de vrouwen een op de zes voor eigen rekening en risico. Net als bij
de opleidingen is dat Brie keer zoveel als bij Nederlanders in doorsnee
het geval is. Het welvaartsniveau is dan ook navenant hoog.

De joden in Nederland zijn in veel opzichten voorlopers en in die
zin ook voorspellers van de toekomst. Dat geldt niet alleen voor het
opleidingsniveau en hoge arbeidsparticipatie van mannen en vrou-
wen. Ze vertegenwoordigen ook bij uitstek de moderne, grootstede-
lijke samenleving, waar veel alleenstaanden zijn, weinig kinderen
geboren worden en echtscheidingen normaal zijn. De helft van de
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huwelijken eindigt binnen io jaar en een op de drie vrouwen blijft ook
kinderloos. Op termijn zal de groep daardoor zichzelf ook niet meer
in stand kunnen houden. Eerst slaat de vergrijzing toe (nu al meer dan
20% boven de 65 tegen i4% voor heel Nederland) en vanaf 2020 zal
de groep ook kleiner in getal worden. Dat wordt nog versterkt door
het feit dat kinderen uit huwelijken met een joodse vader en een niet-
joodse moeder niet als foods worden beschouwd. Zo strikt genomen
bedraagt het aantal joden in Nederland nu al niet meer dan enkele
tienduizenden.

De andere kant van immigratie werd een dag later zichtbaar op
een studiedag van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenta-
tiecentrum van het ministerie van Justitie. Nu ging her vooral om de
nieuwe arbeidsmigranten, de invoering van de nieuwe Vreemdelin-
genwet, de asielzoekers en het falende terugkeerbeleid. Ook bier zijn
de verschillen overigens heel groot. Aan de ene kant zijn er de 28.000
- tien keer zoveel als tien jaar geleden - hoogwaardige arbeidskrach-
ten die hier van harte welkom zijn, aan de andere kant de tienduizen-
den illegalen (50:000? ioo.ooo? 150.oo0? Niemand weet het) uit soms
dezelfde landen die in de grote steden een marginaal bestaan leiden.
Tussen die twee uitersten bevinden zich de asielzoekers, de Antil-
lianen en ook de nieuwe allochtone huwelijkspartners uit Turkije en
Marokko, maar ook uit Suriname en Thailand. Staatssecretaris Ella
Kalsbeek onthulde in haar toespraak dat uiteindelijk ruim 40% van
de asielzoekers in Nederland wordt toegelaten. Fysieke uitzetting van
de overigen gebeurt weinig en niemand weet waar ze blijven. Een deel
vertrekt naar een van de buurlanden, maar echt terug naar huis gaan
er waarschijnlijk maar heel weinig. Voor alleenstaande mannen is
een langdurig illegaal verblijf veel gemakkelijker vol to houden dan
voor een heel gezin met kinderen. Toch bestaat de indruk dat dit
redelijk vaak voorkomt, al maakt de Koppelingswet dat wel steeds
moeilijker. Het verwerven van een uitkering of een woning is vrijwel
onmogelijk, her vinden van een school steeds lastiger en het `leasen'
van andermans ziekenfondskaart steeds duurder.

James Chamie, huisdemograaf van de Verenigde Naties, plaatste
het migrantenvraagstuk in een heel ander kader en daarmee zonder
her to weten ook alweer dichterbij her perspectief van de krimpende
groep, dat hier voor de joden in Nederland geschetst is. Chamie ziet
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twee grote bedreigingen voor de westerse wereld (in dit soort toespra-
ken zijn dat natuurlijk altijd `challenges') : her steeds kleiner worden
van her aandeel van het rijke Europa en Noord-Amerika in het totaal
van de wereldbevolking, dat snel blijft groeien. Bij elkaar leidt dat tot
een migratie van grote groepen in vooral onze richting. Dat wordt
nog versterkt door de vergrijzing, die de verhouding tussen werken-
den en niet-werkenden steeds verder scheeftrekt. Zonder immigratie
zal vergrijzing alleen betaalbaar en haalbaar (voldoende zorgcapaci-
teit) blijven, als iedereen tot aan her eind van zijn ]even blijft werken.
In Duitsland is her zelfs alleen haalbaar als iedereen gemiddeld nog
twee jaar ]anger zou ]even dan nu her geval is. Dat kan dus niet en
dus is her onvermijdelijk en zelfs getuigend van welbegrepen eigen
belang dat de rijke en oude landen zich bezig gaan houden met een
actief en positief migratiebeleid. Ze moeten wel.

Her interessante van Chamie's bijdrage aan de dag was dat hij her
migrantenvraagstuk van een nationaal beheersingsvraagstuk tot
een internationaal overlevensvraagstuk voor beide partijen maakt.
Migranten zijn er in vele soorten en maten, maar ze zijn altijd op zoek
naar een plek waar de betere toekomst al werkelijkheid is geworden.
Ze doen dat voor zichzelf en vooral voor hun kinderen, die zelf ove-
rigens al heel snel weer hun gezinnen zo klein zullen houden, dat de
vraag naar nieuwe arbeidskrachten weer van buitenaf moet worden
beantwoord.

Hanna van Solinge & Marlene de Vries (red.) (2001). De joden in Nederland anno
20oo. Amsterdam: Aksant.

(3-11-2001)
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Bijna bij Tony Blair thuis

Downing Street io. De beroemdste gewone voordeur ter wereld. Als
student kon ik er dertig jaar geleden nog gewoon langs lopen, nu
moet je een groot hek door dat de kleine zijstraat, waar de minister-
president woont, hermetisch van Whitehall afsluit. Alles en iedereen
wordt wel drie keer op wapens gecontroleerd. Schuin tegenover het
huis staat zelfs een politieman met een machinegeweer in de aanslag,
een ook in Engeland ongebruikelijke verschijning. Voor de deur van
nummer io staat gelukkig nog altijd de vertrouwde bobby met zijn
helm. Er zit geen naamplaatje op de deur, maar boven de breed uit-
gevallen brievenbus staat in sierlijke letters in het koper gegraveerd,
dat bier de `First Lord of the Treasury' woont. Dat is ook echt zo, al
wordt de werkelijke toegang tot de flat van de familie Blair discreet
verborgen gehouden.

Al voor ik kan aankloppen, zwaait de donkergroene deur open en
sta ik in de hal van een country house hotel. Er ligt dik zacht tapijtvan
gele wol met donkerrode biezen, naast de open haard staat een grote
klok en tussen de Georgian meubels zorgen een paar schemerlam-
pen voor niet al to veel licht. Een grote stapel computerdozen en een
bordje dat mobiele telefoons hier niet mogen worden gebruikt maken
duidelijk dat de huiselijkheid schijn is. Tussen de statige ontvangst-
ruimtes, de mooi aangeklede gangen en bet staatsietrappenhuis met
zijn portrettengalerij van alle eerdere Britse premiers - naast John
Major is overigens geen plaats meet over voor Tony Blair - bevindt
zich een doolhof van gangetjes, keukentjes, veredelde bezemkasten
en slordig gemeubileerde kantoren met uitzicht op kale binnenplaats-
jes en blinde muren.

Hier woont de echte macht, hier huizen de meer dan honderd advi-
seurs, assistenten en secretarissen van de premier. In de schaduw van
de grote ministeries van Whitehall wordt hier het beleid van ieder
departement bepaald. Anders dan in Nederland hebben de ministers,
op de minister van Financien na, nauwelijks iets over het beleid to
zeggen. Een keer per week is er een uurtje kabinetsvergadering en
dan krijgt iedereen van de premier to horen wat van hem of haar ver-
wachtwordt. Ook in het parlement hoeft de premier niet bang to zijn
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voor hinderlijk onafhankelijke geluiden. Het Hogerhuis heeft hij al
een paarjaar geleden naar eigen smaak geknipt en geschoren. In het
Lagerhuis is zijn meerderheid zo groot, dat ook in de eigen rijen nie-
mand in het bijzonder to vriend hoeft to worden gehouden. Een lid van
her Lagerhuis sprak Tony Blair onlangs zelfs aan als `Mr President'.
Blair bloosde en verborg als een volleerd acteur zijn hoofd in zijn
handen, maar zijn lach maakte duidelijk dat hij het prachtig vond. De
BBC wijdde er's avonds meteen een discussie aan: was Engeland niet
een koninkrijk met een president geworden? Ja, zei zowat iedereen.
Men leek er net zo weinig moeite mee to hebben als Nederlanders
met de omschrijving van hun staatsbestel als een republiek met een
koning aan het hoofd.

In de State Dining Room, waar een dag later voor onze minister-
president nog haastig een bordje bij gezet zou worden, kwam een deel
van de adviseurs van Blair bijeen om to praten over de `Verkenningen'
die het Nederlandse kabinet met her oog op de komst van een nieuwe
regering had laten opstellen. Blair ii is vooral op het gebied van
onderwijs en gezondheidszorg nog op zoek naar een goed concept en
de `Verkenningen' boden daarvoor interessante aanknopingspunten.,
Ook in Engeland weet men dat `the third way' in veel opzichten meer
het pad van Wim Kok, al gebruikt hij de term zelf niet graag, dan
van Tony Blair geweest is. Colin Budd, sinds een half jaar de Engelse
ambassadeur in Nederland, volgt de ontwikkelingen in ons land dan
ook op de voet. Dat is voor hem ook wat minder moeilijk dan gemid-
deld voor een ambassadeur, omdat hij met een Nederlandse getrouwd
is en onze taal goed spreekt.

Hoewel Tony Blair nu vooral aandacht trekt door zijn internatio-
nale politick, is en blijft de eerste opdracht van zijn regering toch een
oplossing to vinden voor de problemen van de Britse verzorgings-
staat. Wie denkt dat de Nederlandse gezondheidszorg gebukt gaat
onder wachtlijsten en verouderende voorzieningen, heeft duide-
lijk nog nooit met de National Health Service to maken gehad. De
twijfels over de kwaliteit van her Nederlandse basisonderwijs en de
verontwaardiging over het achterstallig onderhoud van veel scholen
verdampen als je ziet wat de problemen op dit gebied in Engeland zijn.
De `Verkenningen' gaan voor een belangrijk deel over deze twee kern-
taken van de verzorgingsstaat en over de vraag wat op deze gebieden
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nu ook werkelijk door de overheid zelf moet worden gedaan. Wat kan
uitbesteed worden ofzelfs helemaal aan maatschappelijke organisa-
ties en burgers worden overgelaten?

Het idee van de verzorgingsstaat (`welfare state') is in de Tweede
Wereldoorlog door Beveridge ontwikkeld als een preventief antwoord
op de gevoeligheid van de lagere sociale klassen voor de verleidingen
van links (communisme) en rechts (fascisme, nationaal socialisme).
Achteraf is het moeilijk je nogvoor to stellen hoe moeilijk het geweest
moet zijn om toen serieus de gedachte to verdedigen dat het in prin-
cipe mogelijk zou moeten zijn iedereen, ook in tijden van economi-
sche teruggang, de garantie van een fatsoenlijk bestaan to bieden.
Een inkomen voor wie niet kan werken, een huis ook voor wie bet
niet zelf kan betalen, onderwijs en gezondheidszorg op kosten van
de gemeenschap - het leken utopische fantasieen. De Nederlandse
regering in ballingschap liet zich er door inspireren, maar de Engel-
sen waren de eersten die bet in praktijk brachten. Er was wel een
groot verschil in aanpak. In Engeland ging het vooral om het bieden
van een bodem in het bestaan aan de arbeidersklasse, op het vaste-
land koos men juist voor een bescherming van de levensstijl van de
middenklasse. Dat is over en weer ook to zien: wie bet in Engeland
een beetje kan doen, kiest voor particulier onderwijs en particuliere
gezondheidszorg. In Europa is daar tot nu toe nauwelijks behoefte
aan geweest.

Blairs adviseurs orienteren zich nu op de Europese varianten van de
verzorgingsarrangementen, niet overigens om nu ook maar meteen
voor een verzekeringssysteem in de gezondheidszorg to kiezen of par-
ticulier not-for-profit onderwijs een kans to geven. Zij hebben de
opdracht to kijken naar mogelijkheden om de Engelse burger meer
kwaliteit en meer vrijheid (`diversity') to bieden zonder afbreuk to doen
aan de idealen van `equity' en `equality'. In alle gesprekken was dat
dilemma voelbaar en het was meet dan alleen een lastig politiek pro-
bleem. Het hield hen ook persoonlijk sterk bezig. Ze waren zich er
ook heel erg van bewust dat de oplossing in deze regeringsperiode
gevonden zou moeten worden. Dit - en de toetreding tot het Euro-
gebied - zou de kroon op het werk van Blair moeten worden. Dat ver-
klaart ook de grote openheid voor ideeen van buiten, zeker ook als die
komen uit een land als Nederland, dat er wat hen betreft qua regelge-

Bijna bij Tony Blair thuis 153



ving op het gebied van de verzorgingsstaat al bijna Amerikaans uit-
ziet en tegelijkertijd toch in de uitvoeringspr'aktijk het principe van de
gelijkheid heel mooi weet to verbinden met het verlangen naar meet
individuele vrijheid. Toen de deur van Downing Street io weer achter
mij dichtging, was ik er'zelfook weer een stuk enthousiaster over.

(17-11-2001)
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Ook ditjaar weer minder armoede

Minister Vermeend kwam graag zelf even bij her scp langs om her
eerste exemplaar in ontvangst to nemen. Dat was ook wel to begrij-
pen, want de Armoedemonitor Zoos bleek opnieuw behoorlijk dunner
to kunnen zijn dan die van vorig jaar en de jaren daarvoor. Dunner in
overdrachtelijke zin dan, want ook over steeds minder armen blijkt
ieder jaar weer meer to vertellen to zijn. Voor de minister was her een
opsteker to kunnen lezen dat de onderzoekers verwachten dat in 2001
de armoede nog eens fors zal teruglopen tot 11% van de huishoudens.
In 1996 was dat nog 16%. Over 2002 valt nog geen zinnig woord to
zeggen, maar op een sterk voortgaande daling van het percentage
armen hoeft toch niet gerekend to worden.

Armoede is in Nederland natuurlijk een relatief begrip, maar wie
in 1999 als alleenstaande netto tussen de 1500 (sociaal minimum) en
1700 gulden - de lage inkomensgrens - to besteden had,
kan toch moeilijk als erg welvarend beschouwd worden. Ik vind het
altijd weer verbazend dat de meeste mensen met een laag inkomen
aangeven daar toch redelijk van rond to kunnen komen. In 1999 gaf
nog niet een op drie aan daar echt moeite mee to hebben. Vooral oude-
ren blijken ook gedurende lange tijd goed in staat met weinig geld
rond to komen. Het moeilijkste is dat toch wel voor de eenoudergezin-
nen. Huursubsidie, bijzondere bijstand en kwijtschelding van lokale
heffingen kunnen helpen her hoofd boven water to houden. Huursub-
sidie (gemiddeld ongeveer 200 gulden per maand) is voor meer dan
de helft van de huishoudens met een laag inkomen belangrijk, maar
de bijzondere bijstand voor nog geen kwart van hen.

Wie zijn nu her armst? Dat is niet zo gemakkelijk vast to stellen. Er
zijn zelfs groepen die een inkomen hebben dat ruim onder her sociaal
minimum Iigt en die toch niet per,definitie arm zijn. Dat is her geval
met een behoorlijke groep boeren en kleine ondernemers. Hun ver-
mogen is niet meegenomen in de bepaling van her inkomen. Her is
bij hen in veel gevallen ook moeilijk om de formele scheiding die er is
tussen huishouden en bedrijf ook zo terug to vinden in de werkelijk-
heid van alle dag. Van de werknemers in Nederland heeft niet meer
dan 4% een laag inkomen, van de zelfstandig ondernemers en free-
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lancers - bij elkaar ruim 400.000 - is dat bijna 16%. De helft van hen
had ook een jaar eerder al een laag inkomen. Voor startende onder-
nemers liggen de percentages nogwat hoger. Van de jonge allochtone
ondernemers heeft zelfs bijna 40% een laag inkomen. Ze komen dan
al dicht in de buurt van de uitkeringsontvangers, van wie ruim de
helft op dat niveau zit. Ieder jaar houdt een op de acht ondernemers
hetvoor gezien, van degenen met een laag inkomen als ondernemer is
dat een op de zes. Ongeveer de helft van de ondernemers die stoppen
gaat daarna in loondienst verder.

Echt als `arm' vallen vooral veel van de eenoudergezinnen to kwa-
lificeren. In 1999 was hun financiele situatie wel beter dan in 1995,
maar nog altijd bijna de helft moest van een laag inkomen zien rond
to komen en dat vaak al jarenlang.

Er zijn in totaal 125.000 van zulke gezinnen in Nederland en 90.000
daarvan zijn afhankelijk van een uitkering. Hoewel maar heel weinig
van de `gewone' gezinnen als arm moeten worden beschouwd, heeft
de Gezinsraad er dit jaar terecht op gewezen dat de groei van de wel-
vaart naar verhouding toch meer bij de niet-gezinshuishoudens is
terechtgekomen. Bijna een half miljoen kinderen leeft in een gezin
met een laag inkomen. De kans daarop wordt aanzienlijk groter als
her gaat om een allochtoon kind. Van de Marokkaanse huishoudens
(bijna allemaal gezinnen) is 45% als arm to kyvalificeren, bij de Turken
ligt het cijfer iets gunstiger, maar ook van de Surinaamse huishou-
dens was in 1998 nog 30% arm. Her zijn vooral de huishoudens van
war oudere uitkeringsontvangers die er in meerderheid zo ongunstig
voor staan.

Her is heel goed mogelijk dat de situatie inmiddels behoorlijk ver-
beterd is, omdat juist de laatste drie jaar het werkloosheids percentage
onder allochtonen zeer sterk is gedaald. Omdat hun opleidingsniveau
laag is, blijven ze een zwakke groep op de arbeidsmarkt. Her is voor
hen ook moeilijk een inkomen to verdienen dat in vergelijking met
de hoogte van de uitkering echt een wezenlijke en blijvende verbete-
ring van positie inhoudt. Een loon op zeker 150% van her sociaal mini-
mum is daarvoor toch wel nodig. Eens to meet, omdat de uitkering
in veel gevallen is opgehoogd met huursubsidie en heffingskortingen,
die geleidelijk wegvallen naarmate het inkomen hoger is. De `armoe-
deval', zo laat deze Armoedemonitor zien, bestaat echt. Mensen zien
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vaak toch afvan werk, omdat ze er financieel niet op vooruitgaan.
Meer dan 250.ooo huishoudens bevinden zich in deze situatie, waar-
van meer dan 8o.ooo eenoudergezinnen. De onaantrekkelijkheid van
gewoon betaald werk zal uiteraard nog sterker gevoeld worden als er
naast de uitkering ook nog zwart of grijs verdiend wordt. Daarover
vertellen de statistieken echter niets.

Het moet zeker een teleurstelling geweest zijn voor minister Ver-
meend om opnieuw in de Armoedemonitor to moeten lezen dat de
pogingen van overheidswege om werklozen, arbeidsongeschikten en
bijstandsontvangers weer aan het normale arbeidsproces deel to laten
hebben, niet bijzonder succesvol zijn. Zeker waar het beleid bedoeld
is om mensen uit de armoede to halen, zijn de resultaten beschei-
den. Werklozen en arbeidsongeschikten hebben vaak al een uitkering
boven het niveau van het Iage inkomen. Als zij weer gaan werken,
verandert er niets aan het armoedepercentage. Dat gebeurt pas als
men massaal de bijstand kan verlaten. Het aantal bijstandontvangers
is in de loop van de jaren wel behoorlijk gedaald, maar de weg naar
een gewone baan is toch voor maar weinigen een realistisch perspec-
tief. De groep relatiefarmen die het meest van overheidsmaatregelen
ter bestrijding van de armoede hebben geprofiteerd, zijn de ouderen
met alleen Aow of een klein beetje meer. Dat zal in zoos nog sterker
zichtbaar worden door de verhoging van de ouderenkorting.

(1-u-zoor)
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Moord en doodslag in de polder

Hoeveel moorden worden er in Nederland per dag gepleegd? Ik weet
natuurlijk niet hoe hoog uw schatting is, maar ik ben er vrijwel zeker
van dat bet een behoorlijke overschatting zal zijn. De vraag lokt dat
ook wel een beetje uit, omdat die her juiste antwoord bijna uitsluit.
Gemiddeld vindt er in Nederland namelijk nog niet een moord per
dag plaats. Aan her eind van die dag kunnen dan wel vier zelfmoor-
den, Brie verkeersdoden en 350 `gewone' sterfgevallen geregistreerd
worden. De zeldzaamheid van de moord als doodsoorzaak is een
mooi bewijs voor de stelling dat wat weinig voorkomt, zo opvalt dat we
denken dat her toch eerder regel dan grote uitzondering is. De meeste
mensen zullen ook zeker ja antwoorden op de vraag of er sprake is
van een stijging in her Nederlandse moordcijfer. Dat is wel een beetje
waar, maar in de jaren negentig lag her cijfer toch vrij constant op
ongeveer 1,6 per ioo.ooo inwoners perjaar. In 1998, het jaar waarover
vorige week door het ministerie van justitie uitgebreid gerapporteerd
is, ging her om 225 slachtoffers, 230 daders en 202 gebeurtenissen (in
15 gevallen viel er meer dan een slachtoffer).

Moord en doodslag zijn meer dan ooit in de aandacht gekomen. In
het buitenland was dat altijd al zo, maar in Nederland waren de media
traditioneel erg terughoudend met de berichtgeving. Uiteraard zijn
er op de televisie ieder weekend al meer moorden to zien dan er in
een heel jaar gepleegd worden, maar alle kans dat de tv-slachtof-
fers op hetzelfde moment rustig thuis naar een andere moord zitten
to kijken. Programma's als `Opsporing verzocht' brengen de echte
moord en doodslag in de huiskamer en kwaliteitskranten reconstru-
eren zorgvuldig de de gang van dader en slachtoffer in de richting van
de onvermijdelijke daad.

Daar is niks tegen, al blijft her beeld dan toch altijd bepaald door
de meest tot de verbeelding sprekende gevallen. Zedenmoorden
lijken daardoor veel vaker voor to komen dan werkelijk her geval is.
Zedendelicten komen niet zo vaak ter attentie van politic en justitie.
In 1998 zijn er waarschijnlijk zo'n 185.ooo slachtoffers geweest, in
66oo gevallen is her tot een proces-verbaal gekomen en 9 gevallen is
er iemand door om her leven gekomen. In drie gevallen betrof her een
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minderjarige (in totaal zijn in dat jaar zeventien kinderen onder de i5
jaarvermoord). 1998 valt in de statistieken wel op door het plotselinge
grote aantal gezinsmoorden. Vier keer brengt een man vrouw en kin-
deren om. Dramatische gebeurtenissen, die lang in herinnering blij-
ven en al gauw de vraag oproepen of hier van een nieuw fenomeen of
zelfs van een epidemie sprake is. Voor dat soort cultuurpessimisme
is in de jaren daarna geen bevestiging gevonden.

De meeste moorden vinden thuis en tussen bekenden plaats. Meestal
gaat het om een hoog opgelopen conflict en als er dan ook nog alco-
hol in het spel is en er is een steekwapen bij de hand, dan kan het erg
verkeerd aflopen. Een op de vijfmoorden vindt plaats in het criminele
circuit. Vaak gaat het dan om een een welbewuste afrekening of om
een uit de hand gelopen drugsdeal. Er wordt dan ook vaak van een
vuurwapen gebruik gemaakt, de lokatie is de straat of een kroeg, de
daders en de slachtoffers zijn in overgrote meerderheid van buiten-
landse herkomst, meestal met een justitieel verleden en uiteraard
bijna altijd mannen. Het is ook typisch grotestads-criminaliteit. Mede
daardoor heeft Amsterdam een moordcijfer dat precies gelijk is aan
hetAmerikaanse: 6,3 per ioo.ooo inwoners (vier keer zo hoog als voor
Nederland als geheel en een vierde van alle in 1998 gepleegde moor-
den).

Het Nederlandse moordcijfer is zowel aan de slachtoffer- als aan
de daderkant voor nauwelijks de helft een puur Nederlandse aan-
gelegenheid. Van de daders is een op de drie van Nederlandse oor-
sprong, van de slachtoffers de helft. Daarna komen de Surinamers
en Antillianen, de Turken en de Marokkanen. Moord is opvallend
etnisch gebonden: Nederlanders staan Nederlanders naar het leven
en Surinamers Surinamers. Dat wijst er opnieuw op dat moord een
zaak is van bekenden onder elkaar. De roofoverval of de verkrachting
met dodelijke afloop spreken wel erg tot de verbeelding, maar komen
gelukkig heel weinig voor. Het klinkt gek, maar juist degenen die
het meest bang zijn - vrouwen, ouderen - hebben statistisch gezien
het minst to vrezen. Uiteraard neemt dat de angst niet weg, al was
het maar omdat er ook zonder moorddreiging nog voldoende andere
pare confrontatiemogelijkheden overblijven.

Het ophelderingspercentage van misdrijven ligt in Nederland
bedroevend laag. Het was al lang bekend dat het zo tussen de io en
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20% Iigt, maar inmiddels weten we ook dat in de meerderheid van de
gevallen zelfs helemaal geen moeite gedaan wordt om de dader op to
sporen. Voor moord ligt dat anders, al is het niet alleen aan de poli-
tie to danken dat zoveel moorden zo snel opgelost kunnen worden.
In 1998 konden.176 van de 225 moorden worden opgehelderd, in de
meeste gevallen binnen een week na de daad, vaak zelfs nog op de
dag zel£

Gemiddeld wordt moord bestraft met een gevangenisstraf van
bijna zeven jaar, uiteenlopend van zes jaar voor moord in de kring
van familie en bekenden tot negen jaar voor moord in het criminele
circuit.

De Nederlandse moordcijfers wijken niet erg of van die van de
meeste ons omringende landen. We zitten ongeveer op hetzelfde
niveau als Frankrijk en Italie, met then verstande dat er in die landen
al jaren een daling ( in Italie een halvering in tien jaar tijd) aan de
gang is en bij ons her cijfer toch eerder wat lijkt to stijgen. Duitsland
en Engeland hebben duidelijk lagere cijfers en hoewel de Verenigde
Staten nog altijd een hoog cijfer hebben, is ook daar sprake van een
forse daling ten opzichte van 1990 en 1980. Het was toen io moor-
den op ioo.ooo inwoners, wat voor Nederland nu zou neerkomen op
16oo moorden. Ruim vier dag per dag. Een angstaanjagend idee, al
zit Amsterdam inmiddels ook al op een moord per week. Wie zich
veiliger voelt bij een moord per jaar, kan maar het beste in Assen of
Alphen aan den Rijn gaan wonen. Alles heeft zijn prijs.

P.R. Smit e.a. Moord en doodslag in 1998. Den Haag: Wetenschappelijk Onder-
zoek- en Documentatiecentrum Justitie.

(15-12-2001)
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Nog drie nachtjes slapen

Mijn eerste setje euro's kwam van de Hema en zo zag het er ook uit:
een plastic zakje met goedkoop glanzende chocolademunten. Op het
zakje ontbreken de Eu-landen die niet met de euro meedoen, maar op
de munten zelf bepalen ze juist het beeld van Europa. De euro heeft
al voor Engeland, Denemarken en Zweden gekozen, ze moeten alleen
nog zichzelf overtuigen. Dat zal wel gebeuren, al ben ik steeds weer
verbaasd over het gemak waarmee de Britse regering ongestraft kan
zeggen to willen afwachten of de euro echt een succes wordt. Het risico
is voor de anderen.

Uit Kopenhagen hoor je zulke geluiden niet, maar ik kan me voor-
stellen dat de Denen voorlopig vooral verbaasd zijn. Denemarken is
op de euromunten namelijk ergens ten noordwesten van Nederland
terechtgekomen. Datvalteen Nederlander nietonmiddellijk op, omdat
hij Denemarken voor zijn eigen, bijna onzichtbare land zal aanzien en
ook niet meteen in de gaten heeft dat Noorwegen als niet-EU-lid zelfs
helemaal van de kaart is geveegd.

Heel intrigerend zijn ook de stipjes ten zuiden van Spanje. Het lijkt
onwaarschijnlijk dat daarmee de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla
in Marokko zijn bedoeld. Het zal wel om de veel westelijker gelegen
Canarische eilanden en Madeira gaan.

Het blijven rare muntjes. Op de laagste waarden staat naast de i, 2
en 5 de wereldbol zo afgebeeld dat je ze gemakkelijk leest als 10, 20 en
50. Omdat de munt van i eurocent ook qua formaat nog het meest op
een dubbeltje lijkt en wij het alweer zoveel jaren zonder cent stellen,
mag je vergissingen verwachten.

Het lastigst zal toch zijn dat we het voortaan zonder kwartje en
rijksdaalder moeten stellen. Een groot deel van ons dagelijks beta-
lingsverkeer is gebaseerd op het snelle rekenen in kwarteenheden.
De nieuwe munten maken dat veel moeilijker. Er is geen biljet van 25
euro en geen munt van 2,5o euro ofvan 25 eurocent. Het is 2 en 5 of 20
en 50. Het rekenen in kwarten zal dus uitsterven, maar voor het zover
is, zullen er voor en achter de kassa's nog veel ongelukken gebeuren.
Het kost veel tijd om op een heel nieuwe manier van hoofdrekenen
met kleingeld over to gaan. Vooral het teruggeven van wisselgeld zal
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in het begin moeite kosten. Veel kassa- en loketpersoneel is daar al in
getraind, maar de klant nog helemaal niet.

De invoering van de euro is niet goed vergelijkbaar met hetwennen
aan vreemd geld in her buitenland. Op vakantie zijn mensen vooral
bezig met vergelijkend omrekenen. Ze willen weten wat iets `echt' kost
en vergelijken het daarom met de prijs in Nederland. Een kopje koffie
op een terrasje in Barcelona kost toch al gauw zes gulden, de pizza is
in Londen twee keer zo duur als in Nederland. Dat soort dingen. Daar
verandert niets aan, want de prijsverschillen tussen landen blijven, al
worden ze langzamerhand wel war minder groot. Dat heeft meet met
de economische eenwording dan met de euro op zich to maken. De
euro maakt her alleen gemakkelijker om de prijzen to vergelijken. Er
hoeft immers niet meer to worden omgerekend. Met andere woorden,
in het buitenland is de euro meteen al een gemak, nog helemaal los
van het verdwijnen van het gehannes met her omwisselen.

De euro maakt wel een herorientatie op het eigen budget nodig.
Dat wordt nog schrikken, want vrijwel niemand rekent zijn inkomen
al in euro's uit, terwijl wel al alles in euro's geprijsd staat. Alles ziet er
dus ook verleidelijk goedkoop uit. Zelfs wie er al lang aan gewend is
dat de beurs op noteringen in euro's is overgegaan, zal vanafwoens-
dag toch merken dat dit een afgescheiden wereld is geweest, die los-
staat van het geldgebruik van alledag.

Her probleem is niet alleen dat we ons inkomen nog in guldens
denken, maar dat daar ook bepaalde psychologische drempels inzit-
ten die nog geen euro-equivalent hebben. Met enig leedvermaak is
door sommige kranten al uitgerekend dat op i januari 2002 her aantal
miljonairs gehalveerd zal zijn, maar op bescheidener niveau speelt
hetzelfde. Een salaris van een ton is plotselingiets heel anders gewor-
den. Her is toch even slikken als je dit jaar nog op een ton of meer
uitkomt of net de tienduizend gulden per maand gepasseerd bent en
volgend jaar nog niet de 5o.ooo haalt. Ik moet bijna 15 jaar terug-
gaan in de tijd om in guldens op hetzelfde inkomen uit to komen dat
ik in 2002 ga verdienen in euro's. Ik weet wel dat het echt iets anders
is, maar psychologisch beleef je dat als een halvering van je salaris.

Dar is uiteraard maar tijdelijk zo. Juist omdat de gulden defini-
tief verdwijnt, zullen we snel wennen aan de nieuwe situatie. Dat zal
gemakkelijker gaan als de verhoudingen tussen de prijzen voorlopig
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stabiel blijven. Zodra iedereen weet wat een postzegel, een halfle
bruin of een buskaartje in euro's kost, is dat moment aangebroken.

Ik weet niet zeker of de vaak wat bizarre resultaten van de omre-
kening van guldens in euro's dat gemakkelijker maken. Een kerst-
zegel van 6o cent verandert in een zegel van 27 eurocent. Door de
herinvoering van het i- en 2-centsmuntstuk kan die prijs werkelijk
worden afgerekend. Maar hoe lang zal dat zo blijven? Waarschijnlijk
kruipen de europrijzen al snel en heel inflatoir in de richting van de
ronde getallen of her vertrouwde 95 en 99 cent. De kleine muntjes
zullen dan even snel hun betekenis verliezen. Afgeschaft zullen ze
wel niet worden. In mijn vreemdgeldpotje zit nog een klein bergje
Duitse i-pfennig-stukken. Ik heb ze nooit gebruikt, alleen steeds als
w.isselgeld teruggekregen.

De eurobiljetten zijn in alle DING FLOF BIPs-landen (welke gek
heeft dit ezelsbruggetje verzonnen?) hetzelfde, de muntjes hebben
per land een verschillende beeldenaar. Op de laagste waarden zien
we hoe de koningin zich dankzij haar kapsel staande houdt in een
meteorietenstorm, op de hogere waarden komt ze op de van de hui-
dige Nederlandse munten vertrouwde wijze langzaam uit de coulis-
sen to voorschijn. Het is natuurlijk leuk deze zomer bij een kruidenier
in Malaga of in een cafe in Kalamata de koningin terug to kunnen
krijgen, maar de kans dat wij steeds vaker met de Duitse adelaar of de
Franse Marianne zullen gaan betalen, is toch aanzienlijk groter. Dat
is eenvoudig uit to rekenen. De Nederlandse munten taken wel over
heel Europa verspreid, maar omdat niet meer dan 6% van de inwo-
ners van her Eurogebied uit Nederlanders bestaat, zal het kleingeld in
Nederland zelfuiteindelijk in meerderheid uit andere landen komen.
Of zou het gerucht toch waar zijn dat de nationale banken het geld
steeds weer naar het land van herkomst terugbrengen?

(29-12-2001)

Nop drie nachtjes slapen 163



Anders oud

Dit is de eeuw van de ouderen. In Nederland zal het nog even duren
voor het zo ver is, want wij zijn juist nog een vrij jong land. Op dit
moment is nog geen 140/6 van onze bevolking boven de 65 jaar, in een
aantal landen om ons heen en vooral ook in Zuid-Europa ligt dat per-
centage al dicht tegen de 20 aan. Dat zal bij ons pas na 2020 bereikt
worden, als de babyboom-generatie in haar geheel met pensioen is.
De gemiddelde levensverwachting stijgt ook nog steeds. Dat komt niet
alleen omdat er tussen geboorte en pensioen steeds minder mensen
uitvallen, maar ook omdat steeds meer mensen langer blijven leven.
Ik heb tens uitgerekend dat de kunstschilders van de zeventiende
eeuw - volwassen mannen dus die in ieder geval Lang genoeg geleefd
hebben om zich als schilder to hebben kunnen vestigen - gemiddeld
op 55-jarige leeftijd stierven. Voor een vergelijkbare groep in deze
tijd kun je daar rustig 20 jaar bij optellen. De combinatie van goede
levensomstandigheden en een goede zorg voor de gezondheid heeft
die winst mogelijk gemaakt.

Er moet wel een prijs voor worden betaald. De rekening ziet er
alleen anders uit dan de meeste mensen denken. Her grootste deel
van de 65-plussers is niet afhankelijk van zorg en woont zelfstan-
dig. Dat geldt zelfs voor de meeste go-plussers, die bovendien ook in
meerderheid niet dement zijn. Tegenwoordig wordt bij een beetje ver-
geetachtigheid al het begin van `alzheimer'vermoed, maar dat is toch
echt onzin. Onder de 75 jaar is dementie een zeldzame aandoening en
ook daarboven blijft het tot 85 jaar om een kleine minderheid gaan.
Bij elkaar zijn dat dan toch wel weer veel mensen die ook veel zorg
nodig hebben, maar op de totale groep ouderen gaat her om niet meer
dan I0-12%, ongeveer 200.000 mensen. Vooral vrouwen overigens,
omdat de hoogste leeftijdscategorieen in overgrote meerderheid uit
vrouwen bestaan.

Onuitroeibaar is het idee dat `we' onze ouderen wegstoppen in een
tehuis, waar ze dan achter de geraniums op de kinderen gaan zitten
wachten. Meestal vergeefs natuurlijk. De werkelijkheid is dat het zelfs
buitengewoon moeilijk is voor iemand die al lang niet goed meet voor
zichzelf kan zorgen een goede plek to vinden. De meeste ouderen
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zorgen goed voor zichzelf en laten zich dat ook niet snel afnemen.
Niet meer dan 5% van de ouderen woont in een verzorgingshuis,
waar meer dan de helft van de bewoners al boven de 85 jaar is. In bet
verpleeghuis ligt dat percentage wat lager, maar ook hier geldt: de
meeste ouderen komen er niet terecht. Minder dan 3% van de ouderen
verblijft in een verpleeghuis, maar bet hele beeld van de ouderdom
lijkt er door bepaald to worden.

Natuurlijk komt de ouderdom met gebreken, al is bet genetisch en
constitutioneel vaak juister to zeggen dat de gebreken met de ouder-
dom komen. Als je maar lang genoeg leeft, wordt alles wat je aan
zwakheden, ziekten en gebreken metje meedraagtvanzelfzichtbaar.
Toch zie je al bij de generatie van 1925-193o dat men gezonder, vitaler,
actiever en mondiger oud wordt dan de eerdere generaties. Men heeft
ook gemakkelijker en vanzelfsprekender deel aan het maatschappe-
lijke leven. Met iedere nieuwe jaargang ouderen neemt ook bet auto-
bezit toe. Het is zeker waar dat `we' op een gegeven moment onze
ouders willen proberen to stoppen om nog zelfstandig aan het ver-
keer deel to nemen. Niet `wat doen we met moeder met Kerstmis' (een
gevleugelde uitspraak van Harriet Freezer uit de jaren zestig), maar
`wie zegt vader dat hij de auto moet wegdoen'. Vader is dan meestal
de tachtig al ruim gepasseerd.

De toch kwetsbaar wordende gezondheid van ouderen leidt ertoe
dat de groep tussen de 65 en 84 jaar (12% van de Nederlandse bevol-
king) bijna een derde van de kosten van de gezondheidszorg maakt.
Een op de drie ziekenhuisopnamen vindt plaats bij een bejaarde. De
nog niet 2% van de bevolking boven de 85 jaar tekent zelfs voor 12%
van de kosten, met name omdat dan ook de kosten voor dagelijkse
verpleging en verzorging snel toenemen. Dat het beslag dat zeer oude
mensen op de voorzieningen leggen, een gevoelig punt is, blijkt wel
uit de discussie die ontstaan is over her gebruik van de intensive care
voor mensen met een slechte prognose. Dat zijn meestal oude tot zeer
oude mensen.

Het percentage ouderen op de bevolking stijgt maar geleidelijk,
maar in absolute termen gezien gaat hetwel om grote aantallen. In de
komende dertig jaar verdubbelt het aantal 8o-plussers tot meer dan
een miljoen. Ook als daar hetzelfde percentage van dement wordt als
nu het geval is, maakt dat toch een zeer aanzienlijke uitbreiding van
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de verpleeghuiscapaciteit noodzakelijk. Her ziet er niet naar uit dat
er op redelijk korte termijn een middel zal komen waarmee demen-
tie uitgesteld ofvoorkomen kan worden en dat betekent dus dat er
aanzienlijk meet verplegend en verzorgend personeel moet komen.
Het is zeer de vraag of dat in voldoende mate gevonden kan worden.
Het is zwaar en relatief slecht betaald werk en de jonge generaties
van 2020 en daarna zijn ook niet zo erg groot. Dat is ook de zorg die
doorklinkt in alle discussies over de houdbaarheid van de pensioen-
voorzieningen. Zoals het er nu naar uitziet zal het leger gepensioneer-
den aangroeien tot een omvang die bijna de helft van de potentiele
beroepsbevol king omvat. Nu is dat nog geen kwart.

Is de grijze druk financicel houdbaar of zal toch de pensioenleef-
tijd omhoog moeten en de pensioenen zelf omlaag? Even zag her er
naar uit dat de voorspoedige aflossing van de staatsschuld al bijna
vanzelfvoldoende ruimte zou scheppen om aan de pensioenverplich-
tingen to kunnen voldoen. Nu is het beeld van blijvende overschotten,
op de begroting alweer bijna in rook opgegaan en komen de alterna-
tieven weer wat sterker naar voren. De algemene opvatting is dat her
probleem beheersbaar blijft als de arbeidsparticipatie nog wat verder
stijgt en de werkelijke pensioenleeftijd niet bij 61-62 jaar ligt, zoals
nu het geval is, maar bij 64-65 jaar. Er is wel een trend in die richting,
maar erg sterk is die toch niet. Eerder wVg met een beetje minder geld
is voor de meeste mensen duidelijk nog steeds de meest aantrekke-
lijke optie. Er is dan nog ruim tien jaar voor het Zwitserleven-gevoel
en dat is een gevoel dat de meeste mensen in hun werkende leven toch
to weinig hebben gehad om her nog langer to willen uitstellen.

(12-1-2002)

i
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De omkering van de sociale zekerheid

`...die Arbeitslosenquote liegt bei fabelhaften dreieinhalb Prozent,'
schreef Der Spiegel deze week bewonderend over Nederland. De offi-
cieel geregistreerde werkloosheid was in 2001 zelfs nog lager, nau-
welijks meer dan 2 % van de beroepsbevolking van bijna 7,5 miljoen
mensen. De Duitse cijfers zijn van een andere orde. Zelfs in het ijve-
rige en economisch succesvolle Beieren is het meer dan 5%, oplopend
tot bijna 20% in enkele van de nieuwe Bundeslander. Alles bij elkaar
ongeveer 10% ofvier miljoen mensen, meet dan de helft van alle wer-
kende Nederlanders. Ja, wordt dan vaak gezegd, maar de vergelijking
is niet eerlijk, want in Nederland nadert de WAO het miljoen en er
zitten ook nog 300.000 mensen in de bijstand. Zo gezien is dan zelfs
zo'n 20% van de beroepsbevolking werkloos, naar verhouding twee
keer zoveel als in Duitsland.

Neen, want ook Duitsland kent een behoorlijk percentage arbeids-
ongeschikten (8%) en heel wat mensen in de bijstand, zij het naar
verhouding minder dan in Nederland. Wie voor Nederland op die
manier tot een werkloosheidspercentage van ongeveer 20% komt,
zou dan voor Duitsland op een cijfer van minstens dezelfde hoogte
moeten komen. Als je het totaal aantal uitkeringsjaren onder de pen-
sioengerechtigde leeftijd tussen Nederland en Duitsland vergelijkt,
dan gaat het in Duitsland naar verhouding zelfs om aanzienlijk meet
mensen dan in Nederland: in 1997 in Nederland om ongeveer 18% van
de bevolking tussen 15 en 65 jaar, in Duitsland om 249/o.

Internationale vergelijkingen tussen uitkeringsregelingen zijn
altijd erg moeilijk, omdat de regelingen van land tot land sterk
kunnen verschillen. Zo heeft Frankrijk een lager percentage arbeids-
ongeschikten (1s%) dan Nederland, maar omdat de officiele pen-
sioenleeftijd er vijf jaar eerder ligt, is er feitelijk geen verschil. Het
interessante is juist dat de meeste West- en Noord-Europese verzor-
gingsstaten zo dicht bij elkaar uitkomen als je per land alle regelingen
bij elkaar optelt en rekening houdt met de formele pensioenleeftijd en
de arbeidsparticipatiegraad. Voor Nederland is dat extra pikant wat
de WAO betreft, omdat de wAO-uitkeringsgerechtigde hier ongeveer
nog de enige is die pas op 65-jarige leeftijd met pensioen gaat.
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In alle landen is en wordt voortdurend gesleuteld aan de sociale
zekerheid. In Zuid-Europa is er nog sprake van systemen in opbouw.
In de ontwikkelde verzorgingsstaten probeert men juist terug to
komen op de genereuze toekenning van uitkeringsrechten in eer-
dere fasen. In Nederland heeft men al meer dan tien jaar de grootste
moeite een nieuwe basis voor de wAO to vinden. In 1966 was dit sluit-
stuk van de sociale zekerheid nog zonder hoofdelijke stemming in
het parlement aangenomen. Men was er trots op de beste arbeidson-
geschiktheidsverzekering van de wereld to hebben. In de Iaatste fase
van het ontwerp had de regering het uitkeringspercentage nog eens
stevig verhoogd.

Wat zat daar nou achter? Zo rijk was Nederland toen toch niet en
zo rijk waren zeker de Nederlanders toen nog niet. De meerderheid
had nog niet eens een televisie of een auto, laat staan een huis. Die
bescheidenheid maakte het misschien juist gemakkelijker met ande-
ren de nogjonge, maar snel groeiende welvaart to delen. De algemene
verwachting was ook dat uiteindelijk maar weinig mensen van de
regeling gebruik zouden hoeven to maken. Het beeld dat uit de stuk-
ken oprijst, is dat van de man die dertig of zelfs veertig jaar zwaar
werk heeftverricht en fysiek niet langer in staat is zijn bijdrage.aan de
wederopbouw van ons land to leveren. Krenterigheid past dan net zo
min als aandringen om al her mogelijke.te doen om weer aan hetwerk
to komen. Voor de gevallen waar men toen aan dacht, lag dat ook niet
erg voor de hand. Eigenlijk was de wno een prepensioen, in relatief
zeldzame gevallen ook de definitieve vorm van de Ziektewet.

Meteen na de oorlog had de commissie-Van Rhijn, die als de eerste
architect van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel mag worden
beschouwd, er wel op gewezen, dat de staat `aansprakelijk (is) voor
de sociale zekerheid en vrijwaring tegen gebrek van al haar leden, op
voorwaarde, dat deze leden zelfhet redelijke doen om zich die sociale
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek to verschaffen', maar dat werd
niet als een waarschuwing gezien. Zo was her ook niet bedoeld, het
leek immers evident. De Nederlandse man was zich als kostwinner
bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens zijn gezin en zou alleen
in uiterste nood gebruik willen maken van voorzieningen, die hem
daarom ook als een recht konden worden aangeboden. De toon .is
vaak paternalistisch, maar de teneur toch vooral een van vertrou-
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wen. Dat klinkt ook door in de manier waarop op een ander moment
Marga Klompe de bijstand presenteert als een recht waar de burger
zonder schaamte gebruik van kan maken. Natuurlijk alleen als het
echt nodig is.

De paradox van de sociale zekerheid is dat het stelsel bedacht was
voor mensen die mede door het stelsel zelf al heel gauw zouden mute-
ren tot gebruikers voor wie niet de eigen nood maar het recht op een
uitkering bet leidende principe werd. De dankbare brieven van de
eerste `trekkers van Drees' aan de man die hun een zelfstandig en
fatsoenlijk bestaan garandeerde, zijn later niet meer geschreven. Al
voor Drees een begin maakte met de invoering van de sociale zeker-
heid, was er gewaarschuwd voor de slechte invloed die een genereuze
sociale zekerheid zou kunnen hebben op de arbeidsmoraal en het
gevoel van verantwoordelijkheid voor het eigen lot. In de oren van
de stelselontwerpers van toen moet dat als een echo uit het verleden
hebben geklonken en niet als een waarschuwingvoor de toekomst.

Niet de betaalbaarheid van de sociale zekerheid is nu in het geding,
maar de gerechtvaardigdheid van het gebruik ervan. De Amsterdamse
Sociale Dienst gaat streng optreden tegen werkweigeraars, rei-ntegra-
tie en verzuimpreventie worden in de wAo steeds belangrijker, werk-
lozen worden actief bemiddeld. De overheid neemt bet tweede deel
van het beroemde adagium van de commissie-Van Rhijn steeds letter-
lijker ter harte. Sociale zekerheid wordt weer een eigen verantwoor-
delijkheid van de burger, die als het ware bevrijd moet worden uit
de uitkeringsfuik. Het is moeilijk om de uitkering op to geven. Niet
alleen omdat ze vaak functioneert als een soort basisinkomen, maar
ook omdat een terugkeer naar een uitkering, als het met het werk
niet gaat of als er geen werk meer is, meestal onder minder gunstige
voorwaarden dan de oorspronkelijke plaatsvindt. Iedere beperking of
verlaging van de uitkeringvoor nieuwe gevallen doet de oude gevallen
de hakken in het zand slaan. Wat ooit als vangnet bedoeld was is voor
hen een fuik geworden.

(z6-i-2002)
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Bij het World Economic Forum in New York

President Bush was de grote afwezige, maar zijn `axis of evil' hing
als een zware schaduw over het World Economic Forum. Er was veel
kritiek op zijn oorlogszuchtige taal en omdat er geen sprake is van
een verbond tussen Irak, Iran en Noord-Korea ontging de niet-Ame-
rikanen ook het verband met 'nine-eleven'. De aanslag op de Twin
Towers had Klaus Schwab, de grote man van het Forum en toen net
in New York, ertoe gebracht ditjaar de ]eiders van de wereld niet naar
Davos uit to nodigen, maar onder to brengen in het Waldorf-Astoria.
Boze tongen beweren dat Davos dat wel best vond, omdat de veilig-
heidsmaatregelen tegen de anti-globalisten het dorp vorig jaar al in
een grimmige vesting veranderd hadden. Schwab zelf had het alleen
over de solidariteit met de Verenigde Staten en de bevolking van New
York. Daar was men vooral met elkaar al erg solidair, al hoopte bur-
gemeester Giuliani wel dat de `wealthiest and most powerful people
of the planet' vooral veel inkopen, zouden doen in de stad. We need
your business!'

De stad had erveel voor over. Alle straten rondom het Waldorf-Astoria
Hotel waren vijf dagen geheel afgesloten voor het verkeer en een macht
van meer dan 4000 agenten moest terroristen en demonstranten op
afstand houden. Dat lukte, een demonstratie van enkele duizenden
mensen op zondagmiddag verliep zo vredig, dat er in de paleisach-
tige zalen van het Waldorf niets van to merken was. De meeste van
de bijna 3000 deelnemers logeerden ook in het hotel. De journalisten
zaten in het Intercontinental, een blok verderop, en mochten tot hun
grote ergernis het Waldorf zelfs niet in. Hightech-pasjes zorgden er
zelfs voor dat niemand een workshop of symposium binnenkwam
waarvoor hij niet geboekt stond. Dat is ook wel to begrijpen, want een
van de aardige dingen van het Forum is dat de groten van de aarde
er aangeraakt kunnen worden. Ik zat met Hillary Clinton aawtafel
bij het diner, discussieerde met de vrouw van de emir van Qatar, gaf
Simon Peres een handje, wisselde kaartjes uit met de voorzitter van de
Rockefeller Foundation en was discussieleider in een workshop met
Nobelprijswinnaar Elie Wiesel en de president van Peru, Toledo. Er
waren plenaire sessies met Desmond Tutu (`basically, man is good'),
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Colin Powell en Gerhard Schroder die een half uur Lang in her Duits
een complete verkiezingstoespraak hield. De koningin van Jordanie
maakte in een discussie in de Grand Ballroom grote indruk op de meer
dan 2000 toehoorders en de president van de Filipijnen kende alle
index- en groeicijfers van haar land uit haar hoofd.

De rijkste man ter wereld was er ook. Bill Gates, hier officieel als
William H. Gates iii, maar nog altijd met her bovenste knoopje van
zijn hemd open en de scheiding iets to laag, had her nu niet over de
zegeningen van de informatietechnologie, maar over bet gebrek aan
een goede gezondheidszorg in Afrika. Uit zijn prive-vermogen had hij
om daar war aan to doen meer dan 20 miljard dollar ter beschikking
gesteld aan her fonds dat zijn naam draagt en meteen verreweg bet
rijkste fonds ter wereld is. Los van het geld was het opmerkelijk hoe-
veel aandacht er op dit World Economic Forum was voor de treurige
toestand van de volksgezondheid en het onderwijs in de ontwikke-
lingslanden. De houding van de farmaceutische industrie werd zwaar
gehekeld en ieder pleidooi om de arme landen nu eindelijk eens met
hun producten een reele kans op de wereldmarkt to gunnen, kon op
een warm applaus rekenen. Zanger Bono van U2, eregast op dit Forum
en elke dag weer met een nieuwe baard van gisteren, was de eerste die
het aan de orde stelde en her bleef op de agenda. Vooral de Verenigde
Staten kregen bet zwaar voor de kiezen, maar geen van hun ministers
gaf op dit gebied enige krimp: ook al is het maar o,r% van her BNP,
de Amerikanen doen naar eigen zeggen toch veel aan ontwikkelings-
hulp. Bovendien, de Amerikaanse burger heeft zijn eigen belangen
en die gaan altijd voor de belangen van anderen. Het werd letterlijk
zo gezegd en toch bleef het voor de Amerikanen moeilijk to begrij-
pen waarom iedereen toch steeds maar boos op ze was en helemaal
waarom die boosheid tijdens het Forum alleen maar toenam. Veel
van de betogers buiten zouden verrast geweest zijn to weten hoeveel
aanhang ze ook binnen de gouden deuren en marmeren wanden van
her Waldorf hadden.

Niemand had hun standpunt beter kunnen formuleren dan Kofi
Annan, die net terug van het prinselijk huwelijk in Amsterdam, her
Forum afsloot met een indrukwekkende toespraak, waarin hij de rijke
landen wees op hun plicht veel meer to doen voor de i miljard pau-
pers en 4 miljard armen van de wereld. Het is ook welbegrepen eigen
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belang dat to doen, want gebrek aan eten, gezondheidszorg en onder-
wijs is bij uitstek de voedingsbodem voor haat, oorlog en terrorisme.
De Verenigde Naties hebben per jaar 5o miljard dollar extra nodig om
daar verbetering in aan to brengen. Dan nog zijn we ver verwijderd
van her streefgetal van 0,7% van her SNP dat de rijke landen voor ont-
wikkelingshulp over zouden moeten hebben. Nederland, Denemar-
ken en Zweden zijn zo ongeveer de enige landen die zich aan dat getal
houden. De grote landen zitten daar ver onder. Kofi Annan bracht
voor een doodstil luisterend publiek de boodschap van het World
Social Forum, dat tegelijkertijd plaatsvond in Porto Alegre in Brazi-
lie. Het leverde hem een staande ovatie op, maar of er ook werkelijk
wat zal veranderen?

Ik ben nooit op de conferenties in Davos geweest, maar wie de
vergelijking kon maken was vooral bang dat bet Forum nu aan zijn
eigen succes ten onder dreigt to gaan. Het is to groot geworden en
allang geen onderonsje meer van politieke leiders en CEO's van de
grote ondernemingen, geassisteerd door hulpvaardige geleerden en
onverslijtbare entertainers als Quincy Jones. Veel van de grote namen
uit bet internationale zakenleven waren dit keer maar niet gekomen.
Wie wel kwam, trok zich vaak met een select gezelschap terug in een
van de New Yorker clubs of de chambres separees van exclusieve restau-
rants als Four Seasons, Le Cirque of the Tavern on the Green. De art-
decopracht van het volkomen overbelaste Waldorf met de lange rijen
wachtenden voor de Iiften woog daar niet tegen op. Een keer in die
vijf dagen moest bet hotel de Forum-gasten zelfs wegsturen. Lang
voordat bet Forum de zaak overnam, was een deel al afgehuurd voor
een echt Upper East Side huwelijk. Mevrouw Friedsam en dr. Meyer
waren niet bereid met hun meer dan 5oo bruiloftsgasten naar elders
to vertrekken. Dus vertrok het Forum die avond naar de gigantische
trading floors van de New York Stock Exchange voor een stevig feest.
Het leukst vond ik de membersclub hoog in her gebouw, zo bruin als
Arti in Amsterdam, en de board room op de zevende verdieping, die
meer op de grote zaal van De Witte in Den Haag lijkt.

Deelname aan het Forum is kostbaar, zo'n 15.000 euro en vele
malen meer als een bedrijf zich ook echt als patron van bet Forum
wit kunnen afficheren. We hebben bet er soms de eerste avond al uit,
vertelden me enkele Nederlarrdse captains of industry (erwaren er maar
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weinig aanwezig, van de Nederlandse ministers - het huwelijk! -was
dit jaar alleen mevrouw Herfkens er even). Op her Forum heb je de
kans informeel met mensen in aanraking to komen, die je formeel
nooit to pakkemkrijgt. Hier.ontstaan vriendschappen die zakelijk goud
waard kunnen zijn. Toch vonden ook onze captains of industry wel
dat New York daarvoor minder geschikt is dan een gezellig bergdorp
in de sneeuw met veel apres-ski. Volgend jaar ontvangt Klaus Schwab
weer in Davos.

(9-s-'zoos)
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Troost in Tiel

Ik zou het niet kunnen. Even Apeldoorn bellen en dan bekennen dat
her mijn Opel was die op die zondagmiddag bij Van der Valk in Tiel
door het parkeerdak is gezakt. Iedere huisarts zal in deze mededeling
her ultieme bewijs van uitzichtloos lijden herkennen en onmiddellijk
bereid zijn me daaruit definitief to verlossen.

Op sommige winderige en natte dagen in februari staat het open-
slaan van de krant bijna gelijk aan een tripje naar Tiel. Nederland lijkt
altijd al op een Van der Valk-motel, maar meestal blijven de gebreken
in de constructie aardig verborgen achter de bekleding. Het betonrot
wordt nu zichtbaar, de leidingen liggen bloot en de steunbalken blij-
ken voor luchtkastelen gedacht. De wAO-tragedie sleept zich voort
naar een onbevredigend einde, het multiculturele drama beleeft zijn
zoveelste reprise, het politieke debar is in een mediaspektakel ver-
anderd, het overheidstekort is een welles-nietesruzie tussen echte-
lieden geworden en de nutsbedrijven zijn nuttig noch bedrijvig. Zo
gaat het maar door en je schaamt je soms bijna een burger van dit
land to zijn.

Toch is er ook troost in Tiel to vinden. Allereerst weer niemand
waar het ligt en is er ook niemand nieuwsgierig naar. In buiten-
landse kranten is maar heel weinig over Nederland to vinden. War
er dan over verteld wordt, is meestal zo idioot, dat je er eerder boos
dan beschaamd over bent. Het viel me in een week New York weer
op, hoe weinig er van ons zichtbaar wordt. Een klein fotootje van het
prinselijk huwelijk, een stukje over de benarde positie van KPN en een
enthousiast bericht over hoge veilingprijzen voor Nederlandse schil-
derijen. Uit de zeventiende eeuw natuurlijk, Appel en Corneille zijn
alleen in Nederland wereldberoemd.

Tegelijk blijkt Tiel overal to zijn. Ook in andere landen wemelt het
van de treurige hotels waar tussen bed- en parkeerdekken alleen een
verschil in prijs per uur bestaat. Dat is meer dan een schrale troost,
zoals deze week bijvoorbeeld weer blijkt uit Der Spiegel. Ook in Duits-
land is men op weg naar parlementsverkiezingen en uiteraard leidt
dat ook daar tot een snelle verzuring van de verhouding tussen par-
tijen die her eerder redelijk goed met elkaar hebben kunnen vinden.
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De CDU/CSU staat op forse winst, maar Edmund Stoiber is geen popu-
Iaire kanselierskandidaat. Joschka Fischer staat absoluut bovenaan
als politicus in wie de kiezers het meest vertrouwen hebben (76%),
maar zijn partij - die Griinen - mag blij zijn als ze 6% van de stemmen
krijgt. Leefbaarheidspartijen kent Duitsland niet, maar familieleden
van kanselier Schroder - die uit een straatarm milieu komt - hebben
tot zijn grote woede al met veel publiciteit uitdrukking gegeven aan
hun ongenoegen over een aantal van zijn bezuinigingsmaatregelen.
Het zal straks moeilijk worden een stevige regeringscoalitie tot stand
to brengen. Zoveel is inmiddels wel duidelijk.

Toch is dat wat Duitsland nodig heeft, want wat wij aan proble-
men hebben, verbleekt bij de opgaven waar het `Pannen-Kabinett'
van Schroder mee worstelt. Breed wordt in Der Spiegel uitgemeten
wat de waarschuwing uit Brussel over het naderen van de 3%-grens
van het overheidstekort in 2002 werkelijk betekent. Hans Eichel, de
Duitse Gerrit Zalm, heeft de Eu beloofd het tekort in twee jaar weer
tot nul terug to brengen. Dat komt neer op tientallen miljarden euro
(Der Spiegel noemt vijftig miljard) ombuigingen in zeer korte tijd. In
de afgelopen tien jaar is de Duitse staatsschuld verdubbeld tot bijna
1200 miljard euro en het begrotingstekort ligt gemiddeld boven de
2%. De stad Berlijn is feitelijk al failliet. De begrotingsproblemen
worden nog verscherpt door het zeer hoge en nog steeds stijgende
werkloosheidscijfer. Op typische Spiegel-manier wordt zichtbaar hoe
ineffectief de `Bundnisanstalt fur Arbeit' daarmee omgaat. Vieren-
vijftig miljard euro als budget, bijna 90.000 ambtenaren in dienst,
maar slechts io.ooo van hen houden zich met de arbeidsbemiddeling
bezig. Het Duitse poldermodel is in de BfA volledig versteend geraakt
in precies gelijke aantallen bestuurders uit de kringen van werkge-
vers, werknemers en de overheid. Inmiddels is gebleken dat de pro-
ductiecijfers van BfA systematisch vervalst zijn, maar de voorzitter
hoeft toch niet op to stappen.

In dit nummer van Der Spiegel ook een uitgebreide reportage over
de ondergang van een van de succesnummers van de Duitse new eco-
nomy, `Kabel New Media'. Honderden miljoenen verlies, maar oprich-
ter Peter Kabel verkocht op tijd zijn aandelen en toucheerde vijftig
miljoen euro. Ook het grote media-imperium van Leo Kirch staat
op instorten. De schulden zijn opgelopen tot meer dan vijf miljard
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euro, waarvan twee miljard bij de staatsbank van Beieren. Dat kan
Edmund Stoiber er nu even niet bij hebben. En zo gaat het maar door:
to hoge prijzen voor en winsten op geneesmiddelen, onzekerheid over
de juistheid van de inzet van Duitse troepen in Afghanistan, zorgen
over de integratie van etnische minderheden in de Duitse samenle-
ving, corrupte politiemensen, onvoldoende veiligheidsmaatregelen
op de luchthaven van Frankfurt, gevaarlijke praktijken van alterna-
tieve genezers, moeizame afwikkeling van schadeclaims na treinon-
gelukken. Simpel gezegd, laat de euro's maar staan, maak de getallen
wat kleiner en je kunt bijna overal een Nederlands equivalent voor
vinden.

Wij denken dat `Tiel' typisch Nederlands is, de Duitsers denken
dat het juist typisch Duits is. In beide landen overheerst het akelige
gevoel ongewild bewoner van een nieuw soort bananenrepubliek to
zijn geworden. De overheid blijkt vaak onmachtig, de markt oneerlijk
en het middenveid onwillig. De burger blijft ongelukkig achter. Wat
er uiteindelijk in voelbaar wotdt, is de leegte van het ontbreken van
hoge idealen ofgrote maatschappelijke doelstellingen. In de politick
gaat het meestal om minder van hetzelfde: `Sparen, sparen, sparen,'
schrijft Der Spiegel, hetgeen Duits is voor'bezuinigen'. In de economic
zijn geld en mooie woorden de belangrijkste handelswaar geworden
en de maatschappelijke instituties zijn vooral op continuering van het
eigen bestaan uit. De bouwmaterialen deugen niet en de constructies
hebben geen toekomst. Tiel is overal.

(23-2.2002)
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Meer abortus in Nederland

Dat was toch even schrikken. Ineens heeft Nederland niet meer het
laagste abortuscijfer van de wereld. In 2000 heeft bijna i% van alle
vrouwen tussen de 15 en 45 jaar een abortus ondergaan. In Belgie
en waarschijnlijk ook in Duitsland ligt dat percentage duidelijk wat
lager. Hoog is het cijfer in Nederland bepaald nog niet. In Engeland,
Zweden en de Verenigde Staten liggen de percentages twee- tot drie-
maal zo hoog en in de Oost-Europese landen is abortus nog steeds
een van de belangrijkste methoden van geboortenregeling. Het is
allemaal wel watbeter geworden, maar voor Russische vrouwen is
het niet ongewoon om na de overgang terug to kijken op vijf of zelfs
tien niet al to zachtzinnig uitgevoerde abortussen.

Abortuscijfers zijn niet neutraal. Zeker niet in Nederland, waar
abortus altijd verdedigd is als bet onvermijdelijke antwoord op
falende anticonceptie. Abortus mocht nooit in de plaats komen van
de pil, her condoom of het spiraaltje. Daarom besteden abortuskli-
nieken ook nu nog veel aandacht aan goede voorlichting over effec-
tieve vormen van anticonceptie. Ik ben er nog altijd trots op dat ik
vijfentwintig jaar geleden als onderzoeker van Stimezo Nederland,
de in iggg opgeheven vereniging van abortusklinieken, een net met
veel tamtam geintroduceerd voorbehoedsmiddel weer snel van de
markt heb kunnen laten verdwijnen, omdat het gewoon niet veilig
genoeg was. Dat bleek uit bet registratiesysteem dat ik voor de abor-
tusklinieken had gemaakt. In Nederland zijn nooit voorstanders
van abortus geweest, alleen voorstanders van een goede abortus-
hulpverlening. Voor sommige vrouwen was dat het begin van een
goede anticonceptie.

Het registratiesysteem liet bijna dertig jaar geleden, toen overal
in Nederland abortusklinieken gevestigd werden, al meteen zien
dat abortus in Nederland ook veel minder voorkwam dan iedereen
dacht. Er waren eind jaren zestig wilde schattingen geweest van
minstens 6o.ooo tot zelfs wel ioo.ooo illegale abortussen per jaar.
Dat zou betekenen dat er op iedere twee a drie geboorten een abor-
tus zou voorkomen. In werkelijkheid was het aantal veel kleiner:
tussen de i5.ooo en 20.000 per jaar. Dat is vele jaren zo gebleven,
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al begon bet na 1990 duidelijk op to lopen. Her lage abortuscijfer
(per jaar ongeveer zes gevallen per iooo vrouwen in de vruchtbare
leeftijd) heeft zeker geholpen om een wettelijke regeling van abortus
aanvaard to krijgen. Nederland was trots op zijn goede anticoncep-
tiepraktijk - weinig ongewenste zwangerschappen, weinig abortus
- en de Nederlandse vrouw zou alleen in bet uiterste geval van de
diensten van een abortuskliniek ofziekenhuis gebruik maken.

Is dat nu toch veranderd? Het net gepubliceerde jaarverslag van
de landelijke abortusregistratie over de jaren 1993-2000 laat een
behoorlijke stijging van de aantallen zien: van bijna 20.000 in 1993
tot ruim 27.000 in 2000. Opvallend is ook dat met name meer jonge
meisjes naar de klinieken komen. In 1993 behandelden de klinieken
ruim 2000 meisjes in de tienerleeftijd, in 2000 was dat bijna bet
dubbele aantal. Ook her aantal abortussen bij allochtone vrouwen
(wel in Nederland wonend) stijgt snel. Inmiddels blijkt hun aan-
deel onder de abortusclienten tot meer dan 6o% gestegen to zijn.
Wie nog war nauwkeuriger kijkt, stelt bovendien vast dat die groep
weer voor meer dan de helft gevormd wordt door vrouwen, die hier
nog niet zo lang zijn en uit landen komen zonder een goede traditie
op bet gebied van de family planning: Ghana, Somalie, Colombia, de
Dominicaanse Republiek.

De termen in het jaarverslag zijn nogal zwaar. De abortuskli-
nieken luiden de noodklok: meet abortus, meer jongeren, minder
goede anticonceptie. Het wordt naar mijn smaak allemaal wel een
beetje to zwaar aangezet. Toen de abortusregistratie begon en nog
lang daarna, waren er nog bijna geen allochtone vrouwen. Kijken
we naar de abortus bij autochtone (dus Nederlandse) vrouwen,
dan zien we dat bij hen het aantal abortussen juist gehalveerd is
in de afgelopen decennia. Een groot deel van hen wordt dan nog
gevormd door alleenstaande en alleenwonende vrouwen, die waar-
schijnlijk juist door her feit dat ze naar verhouding weinig seksuele
contacten en in ieder geval geen vaste relatie hebben, war slordig
zijn geworden in hun pilgebruik. De `pil vergeten' of `tijdelijk niet
gebruikt' wordt het meest genoemd als reden van ontstaan van de
ongewenste zwangerschap. Men weet heus wel hoe het allemaal zit
en wijst anticonceptie ook allerminst af. De beste anticonceptie kan
echter toch falen (bij de pil sours al door iets simpels als overgeven
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of buikloop) en de trouwste gebruikster laat weleens een steekje
vallen. Men heeft dat meestal ook snel in de gaten, want 70% van de
Nederlandse vrouwen laat de zwangerschap al tussen de derde en de
zesde week afbreken (ze zijn dan nog geen maand over tijd). 75% van
de Nederlandse vrouwen heeft ook nooit eerder een abortus gehad.
Ik herinner me dat ik in bet begin van de abortushulpverlening in
een clientensatisfactieonderzoek ooit de vraag stelde of men bij een
nieuwe ongewenste zwangerschap weer naar deze abortuskliniek
zou teruggaan. Bijna alle vrouwen reageerden gekrenkt. Ze zouden
niet nog een keer ongewenst zwanger worden!

De abortuscijfers voor vrouwen uit Suriname, de Nederlandse
Antillen, Turkije en Marokko zijn wat minder gunstig, maar heel
dramatisch zijn de verschillen met de Nederlandse vrouwen toch ook
niet. Her is juist opvallend hoe snel hun geboorteregelingspatroon
zich aan her Nederlandse aanpast. Niettemin, Turkse vrouwen die
een abortus willen, zijn zelden ongehuwd en hebben meestal al ver-
scheidene kinderen.

In de andere groepen, de Nederlanders incluis, neemt abortus
onder gehuwden juist wat af. Bij Nederlandse vrouwen ongetwijfeld
ook omdat na de voltooiing van het gezin in heel veel gevallen voor
sterilisatie (vaak van de man, want dat gaat gemakkelijker en `ik heb
nu lang genoeg de pil geslikt') wordt gekozen.

Nederland is al heel lang anticonceptie-wereldkampioen. Iedereen
vindt het heel gewoon dat een meisje van 15 of 16 jaar met instem-
ming, vaak zelfs op initiatief van de ouders, naar de huisarts gaat
om de pil voorgeschreven to krijgen. Bijna de helft van de vrouwen in
de vruchtbare leeftijd gebruikt de pil. In de Verenigde Staten ligt dat
allemaal veel moeilijker en daar wordt dan ook veel geklaagd over
het hoge geboortecijfer bij tieners: elk jaar krijgt meer dan 5% van de
tienermeisjes een kind.

In Nederland is dat o,5%, voor meer dan de helft bij allochtone
meisjes die dan vaak ook al getrouwd zijn. Ik denk dat er weinig
mensen zijn die een schoolgaand meisje al een kind toewensen (de
gemiddelde leeftijd waarop de Nederlandse vrouw haar eerste kind
krijgt is daar ver van verwijderd: ruim 29 jaar), maar het is gelukkig
in absolute termen een klein probleem. Uit de nieuwste cijfers van
de landelijke abortusregistratie blijkt wel dat er ook op nationaal
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niveau aandacht moet blijven voor goede en gemakkelijk verkrijg-
bare anticonceptie. Voor buitenlanders zal kennis daarover soms
deel van de inburgering moeten zijn.

Jany Rademakers, Abortus in Nederland 1993-2000. Heemstede: StiSan

(9-3-2002)
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De wedloop tegen de demente bejaarde

De Gezondheidsraad had her niet duidelijker kunnen zeggen. Er
moeten voorlopig ieder jaar 13oo plaatsen in verzorgings- en verpleeg-
huizen gecreeerd worden. Dat komt neer op `ongeveer zes verpleeg-
huizen per jaar'. Dan nog zal niet antlers dan nu slechts 35% van de
dementiepatienten opgenomen kunnen worden. Over de kosten zegt
de Gezondheidsraad niets, maar die zullen dicht tegen de 6o miljoen
euro extra per jaar liggen en dat cumulatief. Kortom, in 2010 een
additionele 5oo miljoen extra om het tekort aan zorg dat nu al overal
gevoeld wordt, niet nog verder to laten oplopen.

Bijna tien jaar geleden bracht de Nationale Raad voor de Volks-
gezondheid ook al een advies aan de regering uit over de zorg voor
demente bejaarden. Een vergelijking met her vorige week uitgekomen
advies `Dementie' van de Gezondheidsraad is niet zo gemakkelijk,
omdat alle berekeningen op een heel andere manier en op basis van
heel andere vragen zijn uitgevoerd. Toch is de teneur hetzelfde: er
zal veel meer geFnvesteerd moeten worden in de zorg voor demente
bejaarden. Veel meer zelfs dan de NRV toen voor mogelijk en nodig
hield. Voor het jaar 2000 hield men toen rekening met een totaal van
ruim 16o.ooo demente bejaarden, i% van de totale bevolking dus. Dat
cijfer zijn we al gepasseerd, de Gezondheidsraad schat het werkelijke
aantal in dat jaar op ruim 170.000. De curve loopt snel omhoog, in
2010 zullen het er al meer dan 200.000 zijn en als we op de helft van
deze eeuw zijn, is ook dat getal alweer ruim verdubbeld. 2% van de
Nederlanders zal dan dement zijn.

Het zou natuurlijk kunnen zijn dat er dan wel een middel tegen
het ontstaan of het ergste beloop van de ziekte is, maar daar is op
dit moment nog geen zinnig woord over to zeggen. De Gezondheids-
raad is ook hier weer heel duidelijk: `Antidementiemiddelen zijn geen
succes.' Echte preventie is ook niet mogelijk. Het enige wat langza-
merhand met behoorlijke zekerheid gezegd kan worden is dat de kans
op de ziekte het kleinst is bij mannen met een hoge opleiding, een
gezonde leefstijl (niet roken, geen verhoogde bloeddruk, geen over-
gewicht) en, zonder genetische predispositie voor hart-en vaatziek-
ten. Een hele opluchting, moet ik zeggen, al is de bescherming toch
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maar heel relatief. De beste manier om niet dement to worden is jong
to sterven, dat wil zeggen voor je 75 bent. Pas daarna wordt de kans
op dementie - ofzoals her meestal genoemd wordt, de ziekte van Alz-
heimer - een reeel risico. Op 65-jarige leeftijd gaat her om nauwelijks
i% van de mensen van die leeftijd, op 8o-jarige leeftijd ligt bet boven
de tien procent. Daarna loopt het snel op, maar ook van de honderd-
jarigen is nog niet de helft dement.

Het is niet gemakkelijk vast to stellen of en in welke mate iemand
dement is. De belangrijkste indicaties worden toch in iemands gedrag
gevonden: duidelijk zoveel minder goed kunnen denken, onthou-
den, spreken, schrijven enzovoorts, dat bet anderen opvalt. Huishou-
den, autorijden en contacten onderhouden, worden moeilijk of zelfs
onmogelijk. Uiteindelijk worden ook nabije familieleden niet meer
herkend en kan men de eenvoudigste taken niet meer zelf uitvoeren.
Net gaat geleidelijk bergafwaarts, een proces dat jaren kan omvat-
ten. Bernlefs beroemde roman Hersenschimmen geeft wat dat betreft een
verkeerd beeld van ouderdomsdementie: de hoofdpersoon is nog niet
echt oud en zijn achteruitgang gaat wel heel erg snel. Die vorm van
dementie bestaat ook, maar is naar verhouding toch zeldzaam en veel
minder leeftijdsgebonden.

De ziekte van Alzheimer is typisch een welvaartsziekte, of mis-
schien nog beter gezegd: een gezondheidszorgziekte. Zoveel meer
mensen dan vroeger bereiken dankzij betere levensomstandighe-
den en goede medische zorg een hoge leeftijd, dat een ooit weinig
voorkomende ziekte tot her spookbeeld bij uitstek van de oude dag
heeft kunnen uitgroeien. De toenemende afhankelijkheid en hulpe-
loosheid van de patient maken de zorg bijzonder intensief en dus ook
kostbaar. De Gezondheidsraad rekent of met allerlei romantische en
politieke illusies over de mogelijkheid de zorg tot een blijvende ver-
antwoordelijkheid van de familie van de patient to maken. Juist omdat
de zorg zwaarder wordt naarmate de ziekte voortschrijdt, is het op
den duur ook voor de meest gemotiveerde mantelzorgers bijna niet
vol to houden. Ook Marcel van Dam heeft er in zijn rol als bewaker
van de wachtlijsten pas geleden nog op gewezen dat in veel gevallen
een opname in een verpleeghuis toch de enige oplossing is. Dan moet
er natuurlijk wel plaats zijn en dat is er vaak niet, ook al is de capaci-
teit van de verpleeghuizen fors uitgebreid de laatste jaren. We praten

I
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nu over zo'n 6o.ooo bedden in verpleeghuizen en meer dan ioo.ooo
plaatsen in verzorgingshuizen. Genoeg is het absoluut niet, omdat
ook de thuiszorg met een tekort aan hulpverleningsmogelijkheden
kampt. Te weinig personeel en dus to weinig tijd per patient.

De moderne gezondheidszorg is 150 jaar geleden begonnen als
zorg voor juist jonge en heel jonge mensen. In ontwikkelingslanden
richt de basisgezondheidszorg zich nog altijd op het laten overleven
van de moeder en haar kind. In de hoogontwikkelde landen is de zorg
vooral ouderenzorg.geworden. Bij de leeftijdsgroep boven de 8o jaar
is het bedrag dat nodig is voor de zorg al hoger dan het now-pensioen
van de hele groep bij elkaar. Het gaat bier echt om onvermijdelijke
zorg, waarvan je je hoogstens kunt afvragen of het wel allemaal als
gezondheidszorg gedefinieerd en betaald moet worden. Wie dat niet
vindt, zal het geld dan uit andere bronnen moeten halen, maar tegelij-
kertijd ook ontdekken dat wij naar verhouding weinig uitgeven aan de
`gewone' gezondheidszorg voor volwassenen. Voor minder kan het
zeker niet en voor hetzelfde ook niet. De bevolking groeit en wordt
ouder. De absolute cijfers laten dat nog beter zien dan de percentages.
Tussen nu en 2030 verdubbelt het aantal 8o-plussers tot een miljoen.
Ik hoop daar dan zelf in goede gezondheid bij to horen, maar ik heb
we] graag de beste zorg als het war minder zt u gaan. De babyboo-
mersgeneratie moet daar nu zelf voor zorgen. Dement worden gaat
in ieder geval zo langzaam dat je het nog to Lang verdomd goed merkt
wanneer er geen hulp wordt geboden. Dat wil ik niet meemaken.

(23-3-2002)
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Tussen dwang en drang in de psychiatrie

Alle wetgeving gaat ervan uit dat de mens een redelijk denkend en tot
oordelen bevoegd wezen is. Dat hoeft dus ook niet in een wet to staan.
De wet regelt alleen de uitzonderingen. Zo vinden we het logisch dat
kinderen tot een zekere leeftijd tegen hun eigen oordelen beschermd
worden. De ondergrens is duidelijk, de bovengrens niet. Die ver-
schuift dan ook. Vanaf ongeveer hun twaalfde jaar worden kinderen
in toenemende mate in staat geacht om hun eigen belangen to behar-
tigen. Voor verstandelijk gehandicapten zijn er regelingen die voor-
zien in vormen van curatele en mentor- of zaakwaarnemerschap. Dat
is niet vanzelfsprekend, maar eenvoudiger naarmate her evidenter is
dat de betrokkene niet in staat is als een normale volwassene to denken
en to handelen. Zo'n regeling bestaat er ook voor demente bejaarden,
al blijft het opvallend dat juist bij hen veel beslissingsmacht in feite bij
de kinderen ligt zonder dat er formeel wat is vastgelegd.

Bij psychiatrische patienten ligt het allemaal meteen veel inge-
wikkelder en tegelijk ook veel eenvoudiger. De meeste psychiatrische
patienten zijn redelijk in staat, soms met wat hulp, hun eigen zaakjes
to regelen. Soms maakt de ziekte dat moeilijk: manisch-depressieve
patienten hebben er vaak wel voor gezorgd dat ze niet zomaar hun
bankrekening kunnen leeghalen. Patienten met schizofrenie verwaar-
lozen zichzelf weer gemakkelijk en wijzen hulp van anderen vaak af.
Dat kan veranderen, als het met de patient weer beter gaat, maar dat
is nog geen garantie dat dat over een maand of een jaar nog zo is.
Echt moeilijk wordt het wanneer de patient voor zichzelf of anderen
gevaarlijkwordt, metwapens gaat rondlopen, seksueel agressiefwordt
of slordig met vuur is. Dat is een relatief kleine en wisselende groep
patienten, maar juist wel een groep waar de overheid de samenleving
tegen zal willen beschermen. Dat is niet gemakkelijk, want de nood-
zaak van ingrijpen blijkt meestal pas als het to laat is en er al onge-
lukken gebeurd zijn. Her is ook niet zeker dat het gevaar zal blijven of
zich zal herhalen. Kinderen worden vanzelfvolwassen, verstandelijk
gehandicapten blijven altijd gehandicapt, demente bejaarden worden
niet meer beter, maar bij psychiatrische patienten ontbreekt eigenlijk
iedere zekerheid over alles. Ze kunnen genezen en weer ziek worden,
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ze kunnen psychotisch zijn en toch nog goed hun eigen zaken rege-
len (maar niet iedereen ofaltijd), ze kunnen ongevaarlijk zijn en toch
gevaarlijk worden. Lastige klanten dus voor een wetgever die graag
weet waar hij aan toe is.

In het verleden had men daar minder moeite mee. De oude Krank-
zinnigenwet - hij heette echt zo, maar stamt dan ook uit de negen-
tiende eeuw - lette niet alleen op het gevaar dat de patient voor
anderen en eventueel voor zichzelf opleverde, maar hield ook reke-
ning met de levensomstandigheden en het gedrag van de patient. Als
die erg onaangepast waren, kon daar in principe voldoende aanlei-
ding in gevonden worden, de patient gedwongen op to nemen in een
psychiatrisch ziekenhuis. De huidige Wet Bijzondere Opnemingen
in Psychiatrische Ziekenhuizen (BoPz) - na een kwart eeuw discus-
sic in de Kamer en daarbuiten in 1992 ingevoerd - gaat niet zo ver.
Het ruimere bestwilcriterium van de oude Krankzinnigenwet heeft
plaatsgemaakt voor het veel beperktere gevaarscriterium. Gekte is
niet op zich bepalend, maar gekte in combinatie met gevaar.

Dat criterium blijkt in de praktijk toch niet to voldoen. Vanaf her
begin is er geklaagd over de wel heel beperkte ruimte die de wet
biedt om mensen to redden van zelfverwaarlozing of hun omge-
ving to beschermen tegen al to hinderlijk gedrag, zoals het's nachts
lawaai maken of het houden van to veel huisdieren. Een deel van de
30.000 dak- en thuislozen die Nederland telt bestaat uit psychiatri-
sche patienten, die heel goed hulp zouden kunnen gebruiken, maar
absoluut niet willen aanvaarden. Hetzelfde geldt voor een deel van
de druggebruikers en de alleenstaande bewoners van kleine flats in
achterstandswijken. Overal behoren ze tot de zwaksten, de armsten
en de angstigsten. Het zijn de mensen waar de andere burgers van
zeggen dat `er toch iets aan gedaan moet worden' en `dat de overheid
hier toch wat moet doen'. Het vervelende is alleen dat de mogelijkhe-
den van de overheid en de hulpverlening beperkt zijn, als de patienten
niet geholpen willen worden. Ze zijn volwassen en worden geacht zelf
hun keuzes to maken.

Inmiddels wordt de wet al wel wat ruimhartiger geinterpreteerd en
is in de Tweede Kamer een heel debat ontstaan over een verandering in
de wet die hulpverleners en overheden wat meer armslag moet geven.
Her belangrijkste en minst omstreden voorstel is de invoering van de
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voorwaardelijke rechterlijke machtiging. De patient wordt dan juist
niet gedwongen opgenomen (hoewel hij wel aan de criteria daarvoor
moet voldoen), omdat hij zich bereid heeft getoond zich poliklinisch
en (meestal) medicamenteus to laten behandelen. Dat klinkt logisch,
maar betekent toch een grote verandering ten opzichte van de huidige
praktijk. De patient kan nu alleen gedwongen worden opgenomen,
niet gedwongen worden behandeld. In her denken van de Nederlandse
wetgever is het gedwongen gebruik van antipsychotica ofantidepres-
siva een grotere inbreuk op de lichamelijke integriteit van de patient
dan bijvoorbeeld een dagen- ofwekenlange opsluiting met nauwelijks
kleren aan in een isoleercel. Buitenlandse psychiaters is dat niet uit to
leggen. De meeste Nederlandse burgers waarschijnlijk ook niet, maar
vrijwel niemand van hen heeft er ook maar de geringste notie van hoe
raar hun wetgeving op dit punt in elkaar zit.

Meer omstreden dan de voorwaardelijke machtiging (voorwaar-
delijk omdat de patient altijd alsnog gedwongen opgenomen kan
worden) is de observatiemachtiging, die het mogelijk moet maken
mensen die vermoedelijk als gevolg van een psychische stoornis
gevaar opleveren voor zichzelf, gedurende drie weken voor observa-
tie op to nemen om to kijken of dat inderdaad her geval is. Minister
Borst was niet blij met dit voorstel nit de Kamer, maar heeft zich toch
kunnen verenigen met een 2roefperiode van twee jaar om to kijken
of het werkt. Ten slotte ligt er ook nog een voorstel om een zelfbin-
dingsverklaring mogelijk to maken. De patient maakt dan met de
hulpverlener afspraken over war er moet gebeuren als hij bijvoorbeeld
weer psychotisch wordt ofweer de stad in wil om drugs to scoren. Nu
zijn die afspraken er ook wel, maar de patient kan er niet effectiefaan
gehouden worden. Ze zijn niet bindend.

De Eerste Kamer moet zich nog akkoord verklaren met al deze toch
niet geringe veranderingen van de Bonz. Velen vinden dat hiermee
Tangs de achterdeur toch weer het nude bestwilcriterium wordt bin-
nengehaald. Veel burgers en zeker veel ouders van patienten zullen
dat niet erg vinden, maar je kunt er ook anders naar kijken. De maat-
schappelijke druk om de wet to wijzigen komt toch vooral voort uit de
overtuiging dat het in een verzorgingsstaat niet past om een ellendig
leven als een vrije keuze to zien. Her gaat er dan niet eens, althans
niet in de eerste plaats, om of behandeling of opname voor de eigen
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bestwil van de patient is. Het punt is dat de samenleving tegen de
patient zegt: Wij vinden uw toestand en situatie niet aanvaardbaar.
Daar gaan wij wat aan doen. Misschien uiteindelijk voor uw bestwil,
maar toch eerst en vooral vanuit onze `gemenebest'-wil, die niet wil
dat armoe, ziekte en ellende zo kunnen blijven huishouden in het
leven van een medeburger. Dat kan geen vrije keuze ofeigen wil zijn.
Het is juist een teken van een ernstige ziekte.

(6-4.2002)
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Voortgezet onderwijs op rapport

Het moet gezegd. Fortuijn had meer gelijk dan Melkert toen hij de
omvang van een middelbare school in Nederland moest schatten. In
de laatste tien jaar verdubbelde het gemiddelde leerlingenaantal in
het voortgezet onderwijs ruim tot ongeveer 1400, terwijl het aantal
scholen meer dan halveerde tot ongeveer 6oo. Veel van deze scholen
zijn wel verspreid over meerdere vestigingen (in totaal bijna rioo),
maar tot het door Melkert genoemde gemiddelde aantal van 300
leerlingen kom je alleen als je de individuele schoolgebouwen als uit-
gangspunt neemt. Dat is een wel erg ongebruikelijke maatstaf, maar
veel maakt her uiteindelijk niet uit, omdat uit onderzoek blijkt dat
noch de leerlingen noch de ouders erg zwaar tillen aan de omvang
van de school. Precies daar ging het om in het debat. De eigen keuze
van her kind, de kwaliteit van de onderwijsvoorzieningen, de aan-
dacht voor leerprestaties, een schoon gebouw en een goede reputatie
worden veel belangrijker gevonden.

Enkele jaren geleden publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbu-
reau een uitvoerige studie (Scholen onder drulc) over de ontwikkelingen
in het basisonderwijs. Afgelopen donderdag kon aan staatssecretaris
Adelmund her vervolg worden aangeboden: Voortgezet onderwijs in de
jaren negentig. De cijfers over de omvang van de huidige scholen voor
voortgezet onderwijs heb ik daaraan ontleend. Het onderzoek laat
niet alleen zien wat er sinds ongeveer 1990 allemaal in het voortge-
zet onderwijs veranderd is, maar bekijkt ook welke veranderingen tot
een verbetering van het onderwijs hebben geleid en welke niet. Dat
laatste valt natuurlijk het meeste op en heeft ook al de meeste aan-
dacht in de pers gekregen. Het toevallig tegelijkertijd verschijnende
Onderwijsverslag 2001 van de Inspectie voegde daar bovendien nog
veel bezorgde woorden over het lerarentekort aan toe.

Toch moet hetvaak strenge en soms bijna moedeloos makende oor-
deel van de onderzoekers wel gezien worden tegen de achtergrond van
een geslaagde onderwijsemancipatie en de onverwachte opdracht om
een snel groeiend aantal allochtonejongeren een goede `inburgering'
to geven. Bij to velen van hen lukt dat nog niet goed. Dat is een groot
probleem, omdat op de huidige arbeidsmarkt zelfs een diploma van
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het voortgezet onderwijs al nauwelijks meer kwalificerend is. De
echte beroepsopleidingen vinden voor een groot deel daarna plaats.

Er is in relatief korte tijd heel veel veranderd in de organisatie, bet
aanbod en de inhoud van het voortgezet onderwijs. Er verandert nog
steeds veel. Zo heeft de recente invoering van bet studiehuis in de
bovenbouw van havo en vwo - meer verantwoordelijkheid voor de
leerling en ook meer zelfwerkzaamheid - alweer tot de eerste bijstel-
lingen geleid. De ambitieuze poging om in de eerste jaren van her
voortgezet onderwijs alit leerlingen een gemeenschappelijk breed
aanbod aan basisvorming to bieden is feitelijk mislukt. Wat nu nog
onder die noemer bekendstaat, is van jaar op jaar diverser geworden
en houdt ook weer steeds meer rekening met de grote verschillen, die
er tussen leerlingen nu eenmaal bestaan in talent en leercapaciteiten.
Uiteindelijk heeft het voortgezet onderwijs zich niet kunnen bevrij-
den van het `theezakjes'-model: van hoog naar laag wordt in principe
dezelfde leerinhoud in steeds verder verdunde en vereenvoudigde
vorm aangeboden. Dat is misschien ook wel onvermijdelijk, zeker in
het algemeen vormend onderwijs, maar de ambitie was toch anders.
Tegelijkertijd laat het rapport goed zien hoe ver de ambities soms
verwijderd zijn van de alledaagse praktijk. Niet altijd realistische of
gemakkelijk to realiseren, maar op zich heldere plannen veranderen
door onderhandelingen, amenderingen en compromissen langzaam
maar zeker in uiterst ingewikkelde en vaak intern tegenstrijdige
papieren monsters. Her is of Rijkswaterstaat opdracht krijgt een brug
to maken, die een dijk is en er toch uitziet als een tunnel.

Veel van de goede bedoelingen zijn niet uitgekomen. De sociale
verschillen in her onderwijs zijn niet minder geworden en de afstand
tussen het vroegere Iagere beroepsonderwijs en alle andere vormen
van onderwijs is zelfs grater geworden. In het onderwijsdebat klinkt
dat nauwelijks door, terwijl vbo en mavo samen toch nog altijd de
meerderheid van de uitstroom van de lagere school moeten opvan-
gen. Een groot en onbedoeld verschil met vroeger is bovendien dat
de doorstroming in her onderwijs nu vooral een negatief karakter
heeft gekregen. Goede leerlingen stroomden vroeger door naar
hogere onderwijsvormen, terwijl nu de minder presterende leerlin-
gen `afstromen' naar eenvoudigere vormen van onderwijs. Dat is wel
mede het gevolgvan het feit dat zoveel meer leerlingen dan vroegervrij
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hoog in de boom beginnen. Het was bovendien de bedoeling van de
overheid de selectie voor de definitieve schoolkeuze uit to stellen. Dat
is nauwelijks gelukt. De vorming van scholengemeenschappen en
het streven om zittenblijven to voorkomen, heeft vooral geleid tot een
gemakkelijkere `afstroom' in eigen huis. De doorstroom van mavo
naar havo is in tien jaar gehalveerd tot io%. Mavo-leerlingen gaan
bijna allemaal naar het middelbaar beroepsonderwijs, een klein deel
gaat daarna door naar het hbo. Dat is ook de belangrijkste bestem-
ming van de havisten geworden. Nog maar heel weinigen van hen
kiezen na hun diploma voor een overstap naar het vwo.

Het onderwijs is in toenemende mate algemeen vormend gewor-
den. Dat geldt ook voor wat vroeger de Its en vervolgens bet voorbe-
reidend beroepsonderwijs was en nu het vmbo (integratie van mavo
en vbo) is. Dat is geen gelukkige greep geweest. De leerlingen die op
het vmbo terechtkomen zijn meer gebaat bij een veel meer praktijk-
gerichte beroepsopleiding. Zij houden niet van onderwijs en zijn nu
eenmaal geen uitblinkers. Het vmbo is de plek waar veel allochtone
kinderen hun vervolgonderwijs krijgen en ook het overgrote deel
van de zogenaamde `zorgleerlingen', die vaak veel extra aandacht en
begeleiding vergen. In de meeste gevallen is het vbo ook buiten de
vorming van de scholengemeenschappen gebleven en zelfs de inte-
gratie met de mavo is niet goed gelukt. De mavo-opleiding wordt ook
meestal op een andere lokatie aangeboden.

Het scP-rapport eindigt met een pleidooi om de vernieuwing
van het voortgezet onderwijs minder van bovenaf en centraal vanuit
`Zoetermeer' op to leggen. De scholen zelf zouden met de nodige
ondersteuning binnen redelijk ruim gestelde kaders veel meet
aan vernieuwing en onderwijsontwikkeling moeten kunnen
doen. Docenten zijn zelf hoog opgeleide mensen, die een deel van
hun nu zo onder druk staande arbeidsmotivatie ontlenen aan een
zekere mate van vrijheid om zelfstandig hun onderwijs to kunnen
inrichten. Uiteindelijk is het dus ook weer een kwestie van vertrou-
wen. In het twintigste-eeuwse vertrouwen in de maakbaarheid van
het beleid klonk opmerkelijk weinig vertrouwen door in de kwaliteit
van degenen die de maakbaarheid in de praktijk vorm moeten geven.
Een mooie opdracht voor de eenentwintigste eeuw.

(20-4-2002)
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Dodenherdenking en bevrijdingsdag

Vier bijzondere dagen in een week. Allereerst Koninginnedag, dat
onder een allerminst volkse koningin steeds meet is uitgegroeid tot
de nationale feestdag bij uitstek. Koninginnedag Ieeft en bijna ieder-
een heeft vrij en doet mee, ook zonder dat er van overheidswege wat
georganiseerd is. De Dag van de Arbeid meteen daarna is er helemaal
door verbleekt. Geen feestdag, zeker niet in Nederland, en voor heel
weinig mensen nog een moment van herdenking. Televisiebeelden
uit andere landen moeten laten zien dat het oorspronkelijk toch iets
anders was dan secretaressedag. Morgen is her 5 mei, net als 3o april
alleen in Nederland een feestdag. De Tweede Wereldoorlog ging
buiten onze grenzen nog even door. Helemaal vanzelfsprekend een
feestdag is 5 mei overigens nooit geworden. Het is maar om de vijf
jaar een vrije dag en er is altijd twijfel over een `passende' viering. Van-
avond is dan de dodenherdenking, twee minuten stilte als de konin-
gin de krans bij bet Nationaal Monument op de Dam heeft gelegd.
Een televisiespotje benadrukt al weken het belang van de dodenher-
denking en van de viering van 5 mei.

Is dat nodig? Leven deze dagen en momenten niet meer in het col-
lectieve geheugen van de Nederlandse bevolking? Uit onderzoek dat
het Nationaal Comite 4 en 5 mei heeft laten doen, blijkt daar geluk-
kig helemaal niets van. Zelfs de jongste leeftijdsgroepen blijken heel
goed to weten war herdacht wordt op die dagen en staan daar ook
helemaal achter. Maar enkele procenten van de bevolking vinden de
herdenking van de oorlogsslachtoffers en de bevrijding `niet belang-
rijk'. Bijna iedereen vindt ook dat de herdenking moet blijven bestaan,
al wordt de inhoud langzamerhand wel war abstracter: de vreselijke
gevolgen van iedere oorlog en alle geweld, de grote waarde van demo-
cratic, grondrechten en mensenrechten. Vrijheid is niet vanzelfspre-
kend, dat besef is sterk aanwezig. Tussen de generaties en tussen de
verschillende bevolkingsgroepen zijn in het hele onderzoek de ver-
schillen opvallend gering. Daarbij moet wel worden aangetekend dat
de etnische minderheden helemaal buiten her onderzoek zijn geble-
ven. Dat is toch echt jammer, want her zou natuurlijk juist heel inte-
ressant zijn to weten of 4 en 5 mei ook voor hen al betekenis hebben
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gekregen. Op Koninginnedag is dat zeker al zo. Dat is gewoon op
straat to zien, maar bij een volksfeest sluitje je natuurlijk ook gemak-
kelijker aan.

Tot de mooie paradoxen van de Nederlandse samenleving na de
Tweede Wereldoorlog hoort de opvallende combinatie van een groei-
ende populariteit van de monarchie en een volledige omarming van
de democratie. Anders gezegd, het koningshuis is heel lang - eigen-
lijk de hele negentiende eeuw - behoorlijk ongeliefd geweest en de
kritiek op de democratie - niet alleen op de praktijk, ook op het prin-
cipe - was een vast thema in de jaren tussen de twee wereldoorlogen.
In feite is het proces van democratisering zelfs nu nog niet afgeslo-
ten. Het is van een politiek beginsel steeds meer een maatschappe-
lijke norm en zelfs een persoonlijke waarde aan het worden. Naar
elkaar luisteren en met elkaar praten (meet persoonlijk contact lijkt
bijna een panacee geworden to zijn voor de overbrugging van iedere
tegenstelling en het oplossen van ieder conflict), de erkenning van de
rechten van de anderen, de vrijheid van meningsuiting, het hebben
van respect voor elkaar en elkaars mening, het scoort allemaal heel
hoog in de vragenlijsten van het `Nationaal vrijheidsonderzoek'. De
praktijk mag misschien to wensen overlaten, er is grote eenstemmig-
heid over wat wenselijk en goed is.

Wie de uitkomsten van het onderzoek goed leest, valt tegelijk ook
op hoe individualistisch deze opmerkelijke gemeenschappelijkheid
in denken toch ook is. Normen en waarden, zo blijkt, worden niet
meet ontleend aan hogere instituties als bijvoorbeeld de kerk of het
geloof, maar vooral aan de eigen ouders, de partner, de vrienden,
in het algemeen `de opvoeding'. De eigen overtuiging over goed en
kwaad staan in het eigen handelen ook wetten niet in de weg: `Dat
maak ik zelf wel uit.' Weliswaar vindt de meerderheid ook dat de
samenleving `ten ondergaat aan vergaand individualisme', maar ja,
`vergaand individualisme' daar kun je natuurlijk nooit voor zijn. Hoe
bewust of onbewust individual istisch men ook is in denken en han-
delen, een zekere mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid
wordt toch niet afgewezen. Uiteraard, zegt men mensen in nood to
hulp to zullen snellen en bli.kjes-op-straat-gooiers op hun slechte
gewoonte to willen wijzen, maar ook ontwikkelingshulp blijkt op de
steun van de meerderheid to kunnen rekenen. Behoorlijk ruimhartig
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is men ook waar het Nederlandse militaire bijdragen aan de vrede
en veiligheid in de wereld betreft. Meer dan 40% accepteert daarbij
ook dat dit Nederlandse soldaten het leven kan kosten. De vragen zijn
gesteld voor her Srebrenica-rapport uitkwam, maar ik waag toch to
betwijfelen ofNederlandse militaire operaties in NAVO-OfVN-verband
werkelijk op publieke en politieke steun zullen kunnen blijven reke-
nen, als er echt doden - Nederlandse dan - gaan vallen.

Over feitelijk gedrag zegt dit snort onderzoek niet veel, maar het
geeft wel aan hoe mensen gedrag van zichzelf en van anderen, de
overheid incluis, geneigd zijn to beoordelen. Ze doen dat heel erg
vanuit zichzelf, maar tegelijkertijd blijken ze in hun oordeel toch
weer niet zo erg van elkaar to verschillen. lets daarvan, nou zelfs veel
daarvan, kun je ook weer terughoren in de politieke debatten van de
huidige verkiezingsstrijd. Waar de ene partij probeert aan to tonen dat
de andere partij zich buiten de sfeer van de morele consensus begeeft
(gelijkheid en respect), ontkent de andere partij dat niet alleen, maar
put zich vervolgens ook weer uit in argumenten om to laten zien dat
de tegenstander zelfniet in staat is gebleken in de praktijk voldoende
gevolg to geven aan de eisen die beleidsmatig uit de morele consensus
voortvloeien. Waar niet voldoende zorg of onderwijs is, bestaat ook
geen gelijkheid. Waar de criminaliteit bloeit, kunnen vrijheid en res-
pect niet gedijen. Hier werkt voorlopig ook het panacee van praten en
er samen uitkomen niet.

De afwijzing van oorlog en geweld is samen met de aanvaarding
van democratie en een zekere mate van individualisme deel geworden
van onze cultuur. Misschien is het niet altijd gemakkelijk om een goede
vorm to vinden om oorlogsslachtoffers to gedenken en de democratic
to vieren, maar de twee minuten stilte op 4 mei worden nog steeds
beleefd als een krachtig symbool.

(4-5-2002)
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Na de val van Paars

War de Nederlandse kiezer beweegt, weten de politicologen nog niet
precies, maar dat de kiezer uiterst beweeglijk is, daar bestaat geen
twijfel meet over. Nog nooit zijn in een Tweede-Kamerverkiezing
zoveel zetels van kleur veranderd: bijna een derde. Tot zelfs een dag
voor de verkiezingen Iieten de peilingen dat niet zien. De werkelijk-
heid van her stemhokje is blijkbaar toch een andere dan de vragenlijst
van de opiniepeiler. Nu na achtjaar aan Paars een einde is gekomen,
is her vooral interessant om to zien hoe de kiezers dat hebben gedaan.
Natuurlijk is er her grote succes van de LPF, waarmee in een klap de
onder Paars toch opvallend leeg gebleven rechterflank weer zwaar
bezet is. Uiteraard is dat niet los to zien van de persoon van Pim For-
tuijn. In hem kwam alles bij elkaar: een nieuw gezicht, een nieuw
geluid en een nieuwe stijl. Van de Socialistische Partij, de kleine maar
opvallende winnaar op de linkerflank, kan dat niet gezegd worden.
Er zijn wel opvallende overeenkomsten: schone handen, scherpe
woorden, sterk profiel. Jan Marijnissen is uitgegroeid tot her ideaal-
beeld van de moderne parlementarier, net als Fortuijn van nature niet
geneigd tot her compromis. Voor Jan Peter Balkenende, die als de ver-
rassende en grote winnaar uit de bus is gekomen, geldt dat uiteraard
minder, maar in zijn geval heeft die andere en tot woensdag bijna
`vergeten kiezer' - en dat begrip staat hier voor een grote groep - de
voorkeur gegeven aan de combinatie van een nieuw gezicht en schone
handen. Balkenende is gouvernementeel en tegelijkertijd nog niet
gecommitteerd, last staan gecompromitteerd.

Kiezers delen strikt genomen nooit een `pak slaag' uit, al voelen
PvdA, vvD en D66 dat natuurlijk wel zo. Kiezers verleggen hun voor-
keur. Soms doen ze dat door voor een andere ideologie of een ander
maatschappelijk vraagstuk to kiezen, maar soms ook door duidelijk
to maken dat ze denken dat anderen beter in staat zullen zijn hetzelfde
to doen. Want daar ging her dit keer om. Eigenlijk waren de partijen
het met elkaar eens over de belangrijke vragen van dit moment: de
bestrijding van de criminaliteit en de onveiligheid, de verbetering van
zorg en onderwijs, de beheersing van de immigratie en de regeling
van her spitsuur. Het ging niet over to hoge werkloosheid, to lage uit-

194 Kortgehouden



keringen of to weinig woningen. Het ging niet om wat op anderen
bevochten moest worden ofvoor bet eerst voor iedereen gerealiseerd.
Alles is er al en voor bet eerst gaat bet in de politiek niet meer om
satisfiers (werk, huizen, welvaart), maar om dissatisfiers, de zaken en de
mensen die bet feestje bederven. Niemand maakt zich nog druk over
de maakbaarheid van de samenleving, bet gaat nu om de houdbaar-
heid, ja zelfs de `uithoudbaarheid'.

Nederland is bijna klaar, maar het ziet er niet uit en het functio-
neert ook niet lekker. Alle partijen wilden daar at wat aan doen en
voor een belangrijk deel ook hetzelfde resultaat bereiken. Als Fortuijn
zegt dat de scholen weer klein moeten worden, zegt Melkert niet dat
grote scholen zo hun voordelen hebben, maar dat de scholen al klein
zijn. Het politieke debar begon pas echt uit de hand to lopen toen de
vraag werd gesteld of bet wel voor de hand Iigt dat de problemen ook
opgelost gaan worden door de partijen onder wier bewind de proble-
men zo voelbaar zijn geworden. Vandaar is bet nog maar een kleine
stap naar de suggestie van schuld en zelfs opzet. Het debat ontaardt
dan meteen in ruzie en erger. In het stemhokje is daar geen ruimte
voor, maar je kunt toch wel zeggen dat de sp-stemmer wel wist waar
de schuld of minstens de verantwoordelijkheid voor de problemen
lag. Die partijen steun je dus niet. Wie LPF stemde, vermoedde zelfs
boos opzet achter alle ellende en dat bestrijd je dus met alle wapens.
Het CDA was de keuze voor wie bet gewoon tijd vond voor een frisse
ploeg met schone bezems.

De politieke aardbevingen die hun epicentrum zo onverwacht naar
Nederland hebben verplaatst, zijn ook elders in Europa voelbaar. Bijna
overal gaat het ook om de angst to verliezen wat je hebt. Nu eens niet
geld en werk, maar sociale veiligheid, nationale identiteit en bijna van-
zelfsprekend geworden levenskwaliteit. Er is veel kritiek op de over-
heid, maar het zou een vergissing zijn to denken dat men ook minder
staat wil. In de meeste gevallen wil men juist meer staat en vooral
een sterkere en strengere staat voor anderen. Al tien jaar geleden diag-
nosticeerden de Duitse onderzoekers Ueltzhoffer en Ascheberg bij de
niet-stemmers de opmerkelijke combinatie van Systemzufriedenheit en
Politikverdrossenheit. Men twijfelt er niet over in de beste van alle moge-
lijke werelden to leven, maar tegelijkertijd is men er ook zeker van dat
de politiek niet deugt en politici nog minder. In het onlangs versche-
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nen scP-onderzoek Niet-stemmers (wij besloten vorigjaar tot dit onder-
zoek, omdat we dachten dat dit de saaiste verkiezingen aller tijden
zouden worden met bijgevolg ook de Iaagste opkomst ooit!) laat Paul
Dekker met een verwijzing naar het Duitse onderzoek zien dat ook
Nederland een behoorlijk aantal politiekhaters telt, die tegelijkertijd
trots zijn op de prestaties van hun eigen land. Jan Marijnissen had wel
gelijk toen hij Fortuijn `pimpelpaars' noemde, in veel opzichten ging
het hem inderdaad om de overtreffende trap van° Paars. De Neder-
landse kiezerwil niet zoveel anders, hij wil hetzelfde veel beter.: Deze
week heeft hij vooral blijk gegeven van veel Politikerverdrossenheit, van
afkeer van wat al to Lang op het vermaledijde Haagse p'luche is blijven
zitten. Dat is ook als een eerste waarschuwing to lezen.

Paul Dekker (red.) (2oo2). Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en
motieven. Den Haag: scp.

(18-5-2002)
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Ging de niet-stemmer toch naar de stembus?

De verrassende en verwarrende uitslag van de verkiezingen van 15
mei verleidt al gauw tot allerlei generalisaties over her gedrag van de
`kiezer'. Als de zetelverdeling in de Tweede Kamer niet anders zou
vertellen, zou je gemakkelijk kunnen geloven dat iedereen LPF heeft
gestemd. Inderdaad heeft nog nooit een nieuwe partij in een keer
zoveel stemmen gehaald (D66 haalde de eerste keer 7 zetels, DS'70
zelfs 8), maar uiteindelijk hebben vijf van de zes kiezers toch anders
gekozen. Ook de opkomst bij de verkiezingen is minder dramatisch
gestegen dan verwacht. Er hebben behoorlijk veel meer mensen
gestemd dan in 1998, maar met nog geen 80% van de kiesgerechtig-
den is het toch nog het op een na slechtste resultaat ooit. Het beeld
wordt wat gunstiger, wanneer men ook rekening houdt met de ver-
wachtingen vbor de onweerstaanbare opkomst van Pim Fortuijn.
Gevreesd werd dat het opkomstpercentage wel onder de 70% zou
kunnen zakken.

Veel mensen zijn vanwege Fortuijn gaan stemmen, zowel voor hem
als juist tegen hem. Lang voordat her politieke debat zich helemaal
om en rond zijn persoon begon of to spelen, besloten we op het Soci-
aal en Cultureel Planbureau onderzoek to doen naar de mensen die
niet zouden gaan stemmen. Wie zijn dat eigenlijk en waarom gaan ze
niet stemmen? Niet-stemmers bevat heel veel politicologische beschou-
wingen en statistische analyses die het verschijnsel netjes in kaart
brengen. We wilden echter toch ook wat meet to weten komen van
wat dan meestal zo mooi de mens achter de niet-stemmer genoemd
wordt. Dat was nog helemaal niet zo gemakkelijk, want tegenover
vreemden blijkt men daar nogal zwijgzaam over to zijn. Net zoals veel
mensen denken dat het kiesgeheim inhoudt dat je niet mag vertellen
op wie je gestemd hebt, zo blijkt er ook een soort niet-stemgeheim to
zijn. Vooral als je voorstelt met andere niet-stemmers to praten over
zin en onzin van stemmen, wordt de weerstand wel heel groot.

We hebben toch doorgezet en tenslotte zo'n 25 mensen bereid
gevonden er een paar uur in kleine groepjes met elkaar over to praten.
Echt vrolijk word je daar niet van, want al zijn er zeker mensen die
aangeven dat ze zich gewoon politick niet geinformeerd genoeg
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vinden om van hun stemrecht gebruik to maken, de meerderheid staat
toch vooral erg wantrouwig en cynisch ten opzichte van het politieke
bedrijf. Maar weinig politici kunnen in hun ogen genade vinden. Uiter-
aard heeft men ook niet het gevoel zelfvoordeel to hebben gehad van
politieke beslissingen. Tegelijkertijd twijfelt men er meestal ook niet
aan dat het in dit slecht geleide land toch redelijk goed toeven is. De
emigratiedrift is niet opvallend sterk aanwezig.

Verrassend was wel dat juist het praten over politiek en wel of
niet gaan kiezen een aantal gespreksdeelnemers toch meer bewust
maakte van her gewichtvan hun stem. Enkelen gaven aan de volgende
keer misschien toch wel to gaan stemmen. Wij wilden natuurlijk
graag weten of ze dat ook werkelijk gedaan hebben. Na de raadsver-
kiezingen van 6 maart en de kamerverkiezingen van 15 mei hebben
we daarom weer telefonisch contact met hen gezocht. Bij de gemeen-
teraadsverkiezingen was maar in beperkte mate sprake van een
gedragswijziging (dat was overigens ook niet de bedoeling van het
onderzoek, maar mogelijk wel een effect). Twee respondenten woon-
den in een gemeente waar geen raadsverkiezingen zijn gehouden,
omdat er na een gemeentelijke herindeling net een nieuwe raad zat.
Negentien waren niet gaan stemmen en vier wel. Twee hadden voor de
Partij van de Arbeid gekozen, een voor de Socialistische Partij en een
voor de VVD. Niemand koos dus voor een Leefbaarheidspartij of een
van de plaatselijke lijsten. Toch opmerkelijk, omdatje zou verwachten
dat men zich daar toch eerder bij thuis zou voelen: minder `politiek'
in de gehate zin van het woord en dichter bij `de mensen'.

In maart gaven al meer respondenten aan mogelijk of zees zeker
wel to gaan stemmen op 15 mei. Elf waren dat opnieuw niet van plan
en van de veertien die wel dachten naar de stembus to gaan, waren er
vier die voor Fortuijn zouden kiezen. Het pakte toch weer wat anders
uit. Uiteindelijk zijn er twaalf opnieuw niet gaan stemmen, twee
mensen waren niet bereikbaar en van de elf overigen kozen er vier
voor de LPF, twee voor de PvdA en steeds een voor CDA, D66, SP, VVD
en `links'. Voor `Fortuijn', want zo zag men toch de stem op de LPF
wel, koos men vooral vanwege zijn standpunten over criminaliteit en
buitenlanders (`Nederland is vol'). Paars is een `zooitje' en de politiek
moest nodig worden wakker geschud. Een nieuw, fris geluid.

Een aantal mensen is uitdrukkelijk ook tegen Fortuijn gaan stem-
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men om to helpen een dam op to werpen tegen wat men als verderfe-
lijke rechtse denkbeelden ziet. Enkelen hadden ook gewoon to weinig
vertrouwen in hem en zijn partij om er voor to durven kiezen. Meestal
gingen ze dan maar helemaal niet. Opmerkelijk was dat enkele For-
tuijn-stemmers wel bang waren zelf de dupe to kunnen worden van
wat ze hem hadden horen zeggen. Zou ik mijn huursubsidie kwijtra-
ken? Houdt mijn vader zijn pensioen wel? Ach, het zal wel meevallen,
daar zorgen de andere partijen dan wel weer voor, zo redeneerde men
pragmatisch en paradoxaal tegelijk.

Hoe beperkt de waarde van een klein onderzoekje als dit ook is,
wat de LPF-stemmers en -sympathisanten bindt is hun afkeer van de
gevestigde orde in de politiek, maar vooral toch hun verzet tegen de
komst van buitenlanders en de daarmee direct verbonden geachte
toenemende criminaliteit. De LPF heeft dat deze week ook gemerkt
in de nauwelijks minder criminele reacties op haar pardonvoorstel-
len met betrekking tot de illegalen. Het is duidelijk dat de migran-
tenproblematiek ook voor de LPF gevaarlijk terrein is geworden. Wat
nog moet blijken is ofhet inderdaad om vijandigheid tegenover iedere
allochtoon gaat of dat het vooral om gevoelens van onveiligheid gaat
die vooral het gevolg zijn van het optreden van Marokkaanse en Antil-
liaanse jeugdbendes.

(1-6-2002)
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Naar de informateur

Erworden weerveel brieven aan de informateur geschreven. Bij iedere
kabinetswisseling loopt georganiseerd Nederland weer in Den Haag
to hoop met wensen en waarschuwingen. Voor het ene is meer geld
nodig en her andere magjuist niet gebeuren. Het is moeilijk to zeggen
hoeveel zin het heeft de onderhandelingen over een nieuw regeerak-
koord op die manier to belnvloeden. Van doorslaggevende beteke-
nis voor het formatieproces is bet zeker niet, al was her maar omdat
de meeste stukken to laat komen en to lang zijn. Her zijn er in ieder
geval altijd to veel. Bij de vorige formatie schijnt bet om zo'n 1400
stukken to zijn gegaan. De directe ondersteuning van de informa-
teur bestaat altijd maar uit een paar raadadviseurs van her ministerie
van Algemene Zaken. Een belangrijk deel van hun werk bestaat uit
her voorbereiden en verslaan van de gesprekken van de informateur.
Toen ik drie weken geleden mijn opwachting kwam maken, bevon-
den die gesprekken zich nog in een heel verkennend stadium. Er was
wel gebak, maar dat was omdat de voorzitter van de Eerste Kamer
jarig was.

De gesprekken hadden ook nog een heel algemeen karakter, al deden
de journalisten voor de deur van het gebouw van de Eerste Kamer of er
al definitieve keuzes gemaakt werden. Je wordt al opgewacht als je over
het Binnenhof komt aanlopen en bij vertrek is her helemaal feest. In
het gebouw van de Eerste Kamer heerst een sfeer van comfortabele
onthechtheid, die ieder geluid van buiten als van heel ver weg laat
komen. Het is er ook een beetje donker en terwijl ik in de hal nog
wat stond na to praten, verzamelde zich voor de deur een zwaar met
knotsen en speren bewapende stam uit een kennelijk to langvergeten
kolonie. Het zag er uit als her begin van een stevige afrekening, maar
hetviel mee, want de stam kwam uit Hilversum en hun wapens waren
buitenmicrofoons en geluidshengels. Enkelen hadden ook openge-
slagen notitieblokjes bij zich en liepen al schrijvend mee. Er was geen
ontkomen aan, maar hetwas toch jammer dat er geen trappen waren,
anders had ik me helemaal advocaat van kwade zaken in een Ameri-
kaanse B-film gevoeld.

Zo kwaad waren de zaken bovendien niet. Al sinds 1986, dus
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nu voor de vijfde keer, brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau
op verzoek van de regering ten behoeve van de besprekingen ter
voorbereiding van een nieuw kabinet een Memorandum Quartaire
Sector uit. Dat lag er al toen ik kwam praten. Het Memorandum
is zeker niet onze gemakkelijkst toegankelijke publicatie, maar wel
een belangrijke bron van informatie over de ontwikkelingen in
kosten, volume en productie van kostbare voorzieningen als onder-
wijs, gezondheidszorg, justitie, politic, welzijn, cultuur en sport. De
sociale verzekeringen en de uitkeringen vallen er niet onder. Dat zijn
overdrachtsuitgaven, waar juist geen werk tegenover staat.

Naar de quartaire sector gaat heel veel geld: in 2000 ging bet om
142 miljard euro ofwel 36% van het bbp. 2,3 miljoen mensen vinden
er werk op 1,8 miljoen arbeidsplaatsen. Bijna een op de drie werkende
Nederlanders vindt dus emplooi in de quartaire sector, die voor een
belangrijk deel uit de algemene middelen gefinancierd wordt. Econo-
misch en sociaal is de quartaire sector, zeg maar de niet-commerciele
dienstverlening, uiteraard van grote betekenis, maar voor de politick
en het beheer van de overheidsfinancien gaat het eerst en vooral om de
beheersing van vraag en aanbod. Loonsverhogingen van zelfs maar
enkele tienden van procenten in sectoren als onderwijs en zorg kosten
op jaarbasis meteen al honderden miljoenen. Nieuwe branches als de
opvang van asielzoekers of kinderen kunnen in korte tijd een enorme
extra vraag naar mankracht en middelen genereren. Het gaat clan om
groeicijfers van tientallen procenten perjaar. In deze beide nieuwe sec-
toren zijn die ook inderdaad opgetreden: tussen 19go en 2000 nam
het productievolume van de asielopvang met een factor acht toe, de
kinderopvang verdrievoudigde.

Uit het Memorandum blijkt dat het niet erg realistisch is om to
denken dat je op de quartaire sector zo maar kunt bezuinigen. Het
is een heel personeelsintensieve sector, waar meer productie en meer
kwaliteit eigenlijk nooit voor hetzelfde, laat staan voor minder geld
gedaan kunnen worden. Het vervelende is zelfs dat bijvoorbeeld een
verkleining van de klassengrootte in het basisonderwijs er in de sta-
tistieken als een verlaging van de arbeidsproductiviteit uitziet. Als jus-
titie meer gevangenen in de cellen heeft, levert dat weer een gunstig
beeld op. Andere indicatoren om zowel kwaliteit als productiviteit
to meten, zijn we] to bedenken, maar de nationale statistieken bevat-
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ten nauwelijks materiaal dat daarvoor gebruikt kan worden. Voor
de beoordeling van de prestaties van Paars ii is bet bovendien erg
lastig dat 2000 bijna steeds bet laatste meetjaar is. Op het gebied van
gezondheidszorg en onderwijs is er juist de laatste jaren veel geTn-
vesteerd en dat zal pas halverwege de rit van bet nieuwe kabinet,
in 2004 dus, zichtbaar worden. De nieuwe Vreemdelingenwet heeft
waarschijnlijk mede bijgedragen tot de scherpe dating in het aantal
asielzoekers in 20oi en 2002. Blijft dat zo, dan zal de enorme inzet op
het gebied van de asielopvang snel kunnen worden verminderd in de
komende jaren. Veilig to voorspellen is dat echter niet.

In de verkiezingsprogramma's hebben de meeste partijen er al
rekening mee gehouden dat de financiele bomen de komende jaren
niet meer tot de hemel zullen reiken. Op veel punten, juist ook in
de quartaire sector, wil men toch middelen vrij kunnen maken voor
nieuw beleid. Bijna alle partijen, het klinkt nu ook in de informatie-
besprekingen door, hebben bet geld daarvoor gevonden in scherpe
bezuinigingen op het rijksambtenarenapparaat en op het gemeente-
en provinciefonds. De winst wordt gevonden in efficienter werken (nooit
in minder werk) en in minder bureaucratic. Dat klinktsympathiek en
vanzelfsprekend, maar het gaat om bedragen die toch in de praktijk
vooral neer zullen komen op een vermindering van het dienstbetoon
aan de burger. De veel gewraakte apparaatskosten hebben voor een
heel groot deel betrekking op hetwerkvan politie en brandweer of de
huisvesting van onderwijsinstellingen. De praktijk van vorige kabi-
netten leert wel dat hier uiteindelijk meer gebracht dan gehaald zal
worden.

Memorandum qi artaire sector 2002-2006 (2002). Den Haag: scn.

(15-6-2002)
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Gelukkige mensen op de Grote Mar-kt

Het was al bijna middernacht, toen ik de Grote Markt van Breda
opliep. Alle terrassen zaten nog gonzend vol, er speelden een paar
muzikanten en de mooiste gotische kerk van Nederland leek licht to
geven, zo helder wit stak hij of tegen het bijna zwart van de lucht. Zo
fraai en zo gezellig was de stad niet, toen ik er ergens jaren zestig nog
naar school ging. De oude binnenstad was verwaarloosd en er werd
veel gesloopt en gedempt, wat nu weer met veel geld wordt terugge-
bracht in een in het verleden onbekende staat van perfectie. Het ziet
er allemaal buitengewoon welvarend en welgedaan uit. Hier moeten
gelukkige mensen wonen, dacht ik, terwijl ik me op de hock van de
Veemarktstraat nog even als een toerist omdraaide om het beeld voor
altijd vast to houden.

Ik kwam uit de raadszaal van het stadhuis, terug van een reiinie
van de jeugdgemeenteraad van ruim 35 jaar geleden. De burgemees-
ter van toen was er, net zo oud en breekbaar als mijn vader, en de
huidige burgemeester heette ons welkom, trots op zijn 75o-jarige
stad. Stadgenoot en oud-staatssecretaris Dick Dees zat als vroeger de
avond voor en Tjerk Westerterp, toen Europarlementarier, was weer
even onze mentor. Uiteraard werden niet alleen herinneringen opge-
haald, maar werd ook steeds weer de vergelijking gemaakt tussen
de huidige politieke onrust en alles wat er toen aan de gang was.
Oud-burgemeester Merkx herinnerde eraan dat een stad als Breda
toen buiten de raad en het college om feitelijk informeel bestuurd
werd door een groepje van tien of twaalf middelbare heren. Bij zijn
aantreden werd hij nog geacht de raadsvergadering in jacquet voor to
zitten, een gewoonte waar hij meteen mee brak, al was het wel nadat
een nieuw benoemde commissaris van de koningin het voorbeeld
had gegeven. Van een sollicitatie naar het burgemeesterschap of
van enige inspraak van de gemeenteraad in de benoeming was uiter-
aard nog geen sprake. Te werd benaderd en daarbij speelde ook de
geschiktheid van de echtgenote een rol.

Op foto's uit die tijd zie je ons metjonge gezichten in oude pakken
en tuttige deux-pieces parlementje spelen. Tegelijkertijd gingen we in
die pakken en met die nu weer populaire Buddy Holly-brillen wel naar
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zelfgeorganiseerde en drukbezochte teach-ins over de oorlog in Viet-
nam, brachten we vol van het enthousiasme van de Europese Bewe-
ging werkbezoeken aan het Europese Parlement in Straatsburg. Het
reisje was leuk, maar de parlementaire debatten waren ook in 1965 al
van een hoofdpijnverwekkende langdradigheid. Een teken van de tijd
was zeker ook dat we als jongeren -,natuurlijk wel netjes georgani-
seerd in de JOKVP, de JOVD en de FIG - al bijnavanzelfsprekend meer
invloed op het politieke leven kregen dan de generaties voor ons. Ik
maakte folders voor de campagne van de KVP in Breda en hield na de
nacht van Schmelzer in het blad van de JOKVP een warm pleidooi om
nu maar eens de oppositie in to gaan. Dat heeft toch nog even op zich
laten wachten, maar is nu alweer bijna geschiedenis.

In mijn herinnering was de belangstelling voor de plaatselijke
politiek toch minder groot dan nu het geval is. Je hield je toch liever
bezig met de grote politiek, op nationaal en Iiever nog mondiaal
niveau. Uiteraard speelde ook de sociale ongelijkheid een grote rol,
maar het sociale zekerheidsvraagstuk toch minder. De AWBZ, de Bij-
stand en de wAO waren toen nog in de maak, maar zeker in de periode
dat een katholieke minister als Veldkamp daarin het voortouw nam,
was het minder een thema van politieke controverse dan de groeiende
claim op de nationale welvaart die door de vakbeweging en de PvdA
werd uitgeoefend. Geld en geloof vormden nog altijd de belangrijk-
ste scheidslijnen in het politieke en sociale leven en niemand wilde
dat eigenlijk graag veranderen. Hoogstens wilde men wel een andere
verdeling van de macht, wantwie geen geld had en niet katholiek was,
telde in Breda niet mee.

Terugkijkend is het opvallend hoe al in de eerste helft van de jaren
zestig in nog traditionele vormen en organisaties toch al de voorbo-
des van de grote politieke veranderingen van de jaren daarna to zien
zijn. Dar is op veel andere terreinen ook zo: het Tweede Vaticaans
Concilie blijkt achterafde secularisatie van de Nederlandse katholie-
ken alleen maar versneld to hebben, de komst van de pil - in de jaren
na 1962 - bereidde de seksuele revolutie van vijfjaar later voor en Mies
Bouwman's Open het Dorp maakte voor het eerst duidelijk dat iedereen
televisie keek en ook televisie `deed'. De televisie maakte versneld een
einde aan de verzuiling en democratiseerde de omgangsvormen.

Meer dan dertig jaar later heeft Pim Fortuijn als de archetypische
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vertegenwoordiger van de generatie die toen aanvankelijk zonder
het zelf to beseffen de `revolutie' voorbereidde, opnieuw iets ontke-
tend waarvan we nog niet weten of het inderdaad een revolutie is en
wat voor een dan wel. De onrust en de onlust zien er anders uit dan
toen. Dat klinkt ook door in de retoriek. Er wordt niet om inspraak
in het politieke proces gevraagd, maar om politici die luisteren. Het
gaat niet meer om democratisering van de samenleving, maar om
democratie in de meest directe zin van bet woord. Natuurlijk moet
ook nu de zittende generatie machthebbers plaatsmaken voor ande-
ren, maar opmerkelijk genoeg nu niet noodzakelijk jongeren. Het
gaat om nieuwe gezichten en die mogen ook oud zijn. Fortuijn droeg
weer de oude kleren die wij na onze politieke bewustwording hadden
afgezworen, maar hij gaf aan dat oude wel de onverwachte schwung
van duur, gedurfd en uitdagend. Een meer dan gezeten burger, maar
tegelijkertijd assertief en vitaal, geheel losgemaakt van het beeld van
de generatie die zich met jong en alternatief was blijven identificeren,
maar wel als de zittende macht werd gezien. Melkert is weggejaagd
als ooit Van Hall.

Toch, dacht ik op weg naar de auto het Bisschoppelijk Paleis pas-
serend, is de sfeer van de politieke discussie een heel andere. Kor-
zeliger en gefrriteerder, ontzettend ontevreden en verongelijkt ook,
een beetje alsof bet de schuld van de bioscoop is dat je je geld in een
font filmfonds hebt gestoken. Je eet er wel geen boterham minder
om, maar je voelt je toch belazerd. Ik was Oosterhout al voorbij toen
ik me bedacht dat dat toch ook bet gevoel geweest moet zijn van veel
van die vrolijke, gelukkige en rijke mensen op de terrassen van de
Grote Markt.

(2g-6-2002)
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De nuchtere Hollander

Informateur Donner verlaat het Binnenhof op een degelijk herenrij-
wiel. De kroonprins woont in een licht afgetrapte winkelstraat. We
kregen extra veel Marshallhulp omdat de minister-president in een
gewoon huurhuis op de Beeklaan woonde en voor de Amerikaanse
delegatie niet breder uitpakte dan met een kopje thee en een maria-
kaakje. Mochten we weer hulp nodig hebben, dan zal ook de nieuwe
minister-president zijn hoge gasten moeiteloos uit hetzelfde koek-
trommeltje trakteren.

Ik geefhet meteen toe. Ik val zelfook iedere keer weer voor dit Hol-
landse vertoon van gebrek aan vertoon. Op het eerste gezicht ziet her
Bruit als een vorm van overdreven zuinigheid, maar daarachter gaat
een zelfverzekerde nuchterheid schuil en een sterke wens gewoon
als iedereen to willen blijven. Van statusonzekerheid was en is geen
sprake: men weet wie men is en wat men waard is. Dat hoeft niet nog
eens onderstreept to worden met de parafernalia van rijkdom, macht
of status. Wie dat wel doet, is toch een beetje ordinair.

Een goede vaderlander laat niet zien wat hij heeft en nog minder
wat hij voelt. Diepe gevoelens - van liefde, van verdriet, van boosheid
- zijn stille gevoelens. Wie ze, zeker als man, at to zeer toont, geldt
als oppervlakkig en wordt gewantrouwd. Het is onverstandig at to
veel gevoel to tonen, het maakt kwetsbaar en het leidt afvan de zaken
waar het echt om gaat. Zaken dus.

Nederlanders hebben een hoge pet op van zichzelf. Ze doen wel
alsof dat niet zo is, maar als je een beetje in de gaten houdt hoe de
Nederlander door zijn eigen media wordt neergezet, dan zit er toch
wel een erg grote blanke pit verborgen in de wat ruwe bolster. Niet erg
hoffelijk, maar wel eerlijk en recht door zee, misschien war zuinig,
maar toch gul voor wie het niet breed heeft, een beetje koel, maar
vooral toch nuchter, geen feestvierder, maar wel een vrolijke werker.
De reeks van blijkbaar typisch Nederlandse kwaliteiten is tang, at
komt het uiteindelijk vooral neer op gewoon doen en niet opgewonden
raken. Dat lijkt bijzonder, maar dat valt toch tegen. In onze buurlan-
den kijkt men niet echt anders naar zichzelf en herkent men bijvoor-
beeld de Nederlander weer als een minder prettige variant door de
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accenten wat to verschuiven. Niet erg hoffelijk staat dan voor lomp en
onbehouwen, zuinig wordt gierig en ongastvrij, nuchter verandert in
gebrek aan cultuur en Ievenslust, de bescheiden feestvierder in een
brallende drinkebroer. Allemaal net zo min helemaal waar als war we
graag exclusiefaan onszelftoeschrijven. Toegegeven, Duitsers vinden
ons `lockerer' dan ze zelf zijn en Belgen vinden ons `zelfbewuster' en
`mondiger'. In Engeland en Frankrijk is bet moeilijk aan `Dutch' of
`Batave' een positief beeld to koppelen.

`Gewone' mensen zijn er overal vooral op bedacht de positieve kanten
van hun gewoon-zijn dik aan to zetten. Wie niet gewoon is, deugt
niet, verbeeldt zich wat en is niet to vertrouwen. Het bijzondere aan
Nederland is hoogstens dat hier traditioneel ook niet-gewone
mensen er een eer in stelden zo gewoon mogelijk to zijn. Her hele idee
van een `bicycle queen'- al is er geloofik maar een foto van koningin
Juliana op de fiets in Drenthe - vindt men in Engeland weinig minder
dan een ontkenning van her wezen van het koningschap. Koningin
Beatrix heeft herhaaldelijk laten blijkenwat dit betreft het meer met
de Engelsen eens to zijn. Dat heeft haar veel respect, maar toch wat
minder liefde van de landgenoten opgeleverd.

Het is nooit goed onderzocht, maar ik denk dat de gewone Neder-
lander aan her veranderen is zonder dat zijn zelfbeeld daar al in mee-
gaat. Dat is in de negentiende eeuw gevormd als deel van het streven
naar een eigen nationale identiteit van vooral calvinistische signa-
tuur in een behoorlijk verarmd land. De gewone burger moest zijn
buikriem aansnoeren en zijn driften beheersen. Fatsoen, zuinigheid,
godvruchtigheid, huiselijkheid en nuchterheid werd het devies, geen
fratsen, weinig vertier en geen vertoon. Inspirerend was deze inper-
kende opdracht toch door de suggestie dat deze kwaliteiten twee
eeuwen eerder Nederland een Gouden Eeuw (het begrip zelfstamt uit
de negentiende eeuw) hadden opgeleverd. De grote schilders van toen
leverden in duizendvoud het bewijs voor het eigene en her blijvende
van her Nederlandse volkskarakter. Het heeft bijna tot het begin van
deze eeuw geduurd voordat duidelijk werd dat de negentiende eeuw
ons wel met een heel eenzijdige selectie van beelden van de Gouden
Eeuw heeft opgezadeld. Simon Schama heeft in zijn beroemde boek
Overvloed en onbehagen (1987) een heel ander beeld van de Gouden Eeuw

laten zien. Inmiddels weten we dat onze voorouders dol waren op de
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meest modieuze kleren, de prachtigste spullen voor in huis en her lek-
kerste eten en drinken, bij voorkeur in grote hoeveelheden en onder
de grootste lol met familie en vrienden soldaat gemaakt. Men had er
her geld voor, men voelde zich vrij en gedroeg zich vrij.

In veel opzichten biedt de nieuwe blik op de Gouden Eeuw ook
weer een nieuwe blik in de spiegel. De negentiende eeuw lijkt verder
weg dan de zeventiende. Dat heeft zeker met welvaart to maken, maar
ook wel met de manier waarop mensen in elkaar blijken to zitten als
ze de kans krijgen dat vrij to laten zien. Daarvoor is geld nodig, een
zekere opleiding, weinig godsgeloof en tenminste een begin van
democratie. Koreanen blijken dan net zo blij to zijn met een overwin-
ning van hun elftal als wij dat zouden zijn geweest en ze geven er ook
precies even ongeremd uitdrukking aan. Nederlanders rouwen net
zo heftig, zo openlijk en zo weinig flegmatiek als Engelsen, als het
gnat om de dood van iemand die men niet gekend heeft, maar die
toch dichterbij gevoeld wordt dan een eigen familielid. Nieuwe rijk-
dom wordt in Mokum net zo graag en zo oogverblindend getoond
als in Moskou, Miami ofMonte Carlo. Het ziet er ook precies zo uit.
Kortom, zo bijzonder zijn wij niet, behalve dan misschien toch die
weinigen voor wie her mariakaakje bij de thee een kleine verwennerij
is gebleven. Zie boven.

(14-7-2002)
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De 57ste Eurobarometer

De Eurobarometer. Hij bestaat echt en hij gaat niet over de koers van
de euro. Wel over het vertrouwen dat de bevolking van de landen van
de Europese Unie heeft in de euro als gemeenschappelijke munt. Dat
ziet er niet zo slecht uit. Ten opzichte van een jaar geleden is de steun
voor de euro in de landen die de munt ook hebben ingevoerd, geste-
gen van 68% tot 75% van de bevolking. Nederland zit precies op dat
percentage, maar in Belgie, Spanje, Italie en Griekenland is men nog
veel positiever. De Duitsers en de Fransen zijn wat kritischer, maar
ook bij hen is ruim twee derde voor de euro als gemeenschappelijke
munt.

Dat ligt anders in landen als Zweden en Denemarken, waar de euro
de nationale munt nog niet heeft vervangen. Toch is ook daar inmid-
dels de helft van de bevolking positief over de euro. In Zweden is de
aanhang van de euro in een jaar tijd zelfs bijna verdubbeld. Alleen
Groot-Brittannie blijft hardnekkig aan het eigen pond vasthouden.
De euro wordt nog door twee van de drie Engelsen afgewezen. Vier
jaar geleden was dat zelfs nog wat meer het geval, maar na een abso-
luut dieptepunt in de waardering in 2000 (21%) loopt het cijfer nu toch
geleidelijk wat op.

Het positieve oordeel over de euro in de landen waar hij rinds i
januari betaalmiddel is, lijkt vanzelfsprekend, gezien de hoge koers
van de euro op dit moment. De euro en de dollar zijn nu praktisch
evenveel waard. Dat was ten tijde van het onderzoek - de bijna 16.ooo
interviews zijn in april gehouden - overigens helemaal nog niet zo.
De euro was toen ongeveer 88 dollarcent waard. Bovendien begon
in die periode ook het gemor over de `Teuro', zoals de Duitsers hem
inmiddels noemen. De prijzen lijken lager dan vroeger, maar in feite
ben je veel meer geld kwijt.

De Eurobarometer is bijna dertig jaar geleden door de Europese
Commissie ingesteld bm twee keer per jaar een goed beeld to krijgen
van de steun onder de bevolking van de Eu-landen voor de Europese
eenwording. Ook wordt gevraagd naar de mate van vertrouwen in de
verschillende nationale en internationale instituties. De belangrijk-
ste resultaten van Eurobarometer 57 zijn net beschikbaar gekomen.
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Voor Nederland zijn die natuurlijk in het bijzonder van belang, omdat
de interviews in de politiek zeer rumoerige maand april zijn gehou-
den. De vergelijking met de vorige Eurobarometer is ook interessant,
omdat die in 2001 enkele weken na de aanslag van ii september is
gehouden.

Het zal niemand verbazen dat in Nederland het vertrouwen in de
eigen nationale regering (Paars ii dus) in dat halve jaar is afgenomen.
Het oordeel `eerder we[ vertrouwen' daalde van 70% naar 61%, het
oordeel `eerder geen vertrouwen' steeg van 22 naar 31%. Een kleine
groep (8%) had bij beide metingen geen oordeel ofwist het niet. De
uitkomsten gaan in april dus a1 sterk in de richting van wat half mei
de verkiezingsuitslag zou laten zien. Toch ligt het niet zo simpel. In
alle Eu-landen blijkt het vertrouwen in de eigen regering met het-
zelfde percentage naar beneden to zijn gegaan als in Nederland. De
Eurobarometer-onderzoekers verklaren dat uit het ii-septemberef-
fect. Natuurlijk, ben je geneigd to zeggen, die schok in het gevoel van
veiligheid heeft in de maanden daarna iedereen kritischer gemaakt
ten opzichte van zijn eigen regering. De sociologen trappen weer eens
een open deur in. Toch niet, want de daling in april trad juist op na
een stevige stijging in het vertrouwen als, gevolg van de aanslag van
ii september. Uit angst had men geen andere keus dan extra to ver-
trouwen op de eigen regering, zo lijkt het wel. Dat effect ebt na een
tijdje weg en de percentages keren weer terug naar het niveau van
april 2001, al zijn de cijfers van 2002 gemiddeld toch nog wat positie-
ver. Dat laatste klopt voor Nederland misschien niet helemaal, maar
de verschillen zijn toch ook bier niet groot. In 1999 bijvoorbeeld sprak
gemiddeld 66% van de Nederlanders zijn vertrouwen uit in de natio-
nale regering.

Er valt nog iets opmerkelijks uit de tabellen to halen. Zelfs met een
relatief lage vertrouwensscore van 61% voor de nationale regering
moet Nederland maar een ander land qua vertrouwen laten voorgaan:
Luxemburg. Denemarken, Zweden en Finland zitten dichtbij, maar
in Duitsla-nd, Frankrijk, Italie en Groot-Brittannie praten we over
percentages vertrouwen die ongeveer de helft lager liggen. Verge-
lijken we dat met het vertrouwen dat mensen blijken to hebben in
bijvoorbeeld de Europese Unie of de Verenigde Naties, dan scoort
Nederland helemaal niet zo hoog. Naast een tweede plaats onder de
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EU-landen voor her vertrouwen in de eigen regering komt dan een
achtste plaats als bet gaat om de Europese Unie zelf en een vijfde
plaats voor war betreft de Verenigde Naties. Hoewel Nederland - net
als de landen van Scandinavia - traditioneel hoog scoort als bet gaat
om bet vertrouwen in de nationale en internationale instituties,
wordt dat vertrouwen toch niet zo maar en zeker niet aan alles en
iedereen gegeven.

Van ons nieuwe zelfbeeld als juist uiterst kritisch ten opzichte van
de eigen regering en principieel positiefals bet om de Europese een-
wording of de wereld gaat, blijkt overigens niet zoveel to kloppen. Zo
vinden Nederlanders her lidmaatschap van de EU in bet algemeen wel
een goede zaak, maar ziet men er toch niet zoveel voordeel van en is
men ook niet onverdeeld enthousiast over uitbreiding van de EU met
landen uit Oost-en Zuid-Europa. In Ianden als Duitsland, Frankrijk,
Groot-Brittannia en Oostenrijk is dat oordeel overigens nog kriti-
scher, maar daar kan ook de eigen regering weinig goed doen. Euro-
barometer 58 zal aan bet eind van dit jaar kunnen vertellen hoe het
dan met her vertrouwen staat.

(27-7-2002)
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Oud, maar nog niet der dagen zat

In de negentiende eeuw geboren en nog in leven in de eenentwintig-
ste eeuw. Drie eeuwen in een leven, dat kwam eigenlijk alleen in de
mythologie voor. Bij de vorige eeuwwisseling telde Nederland tien
mensen van meer dan loo jaar oud. Bij de huidige eeuwwisseling
waren het er al meer dan duizend. Een enkeling is zelfs nog in 189o
ofdaaromtrent geboren. Een tijd waarin er nog geen auto's en nauwe-
lijks fietsen waren, geen algemeen kiesrecht bestond en geen enkele
vorm van sociale zekerheid. Vincent van Gogh stierf in dat jaar, maar
niemand kende hem, en Louis Couperus begon net bekend to worden
dankzij Eline Vere, zijn eerste grote roman. De latere koningin Wilhel-
mina was een prinsesje van nauwelijks tien jaar oud en het zou nog
acht jaar duren voor zij de troon kon bestijgen.

Heel lang geleden allemaal, maar er zijn dus nog mensen die in
ieder geval in die jaren al leefden, al waren ze toen uiteraard nog
kleine kinderen. Steffie van den Oord sprak met meer dan twintig
eeuwelingen en legde hun levensverhaal vast. Door de vreemde wer-
king van het geheugen wisten ze vaak nog heel veel over heel vroeger
en weinig over de meer recente jaren. In veel van hun levens gebeurde
ook a1 jaren niet veel meer. De generatiegenoten zijn,4llemaal al dood
en de kinderen vaak ook. Wie gewerkt heeft, is meestal al tussen 1g6o
en 1965 met pensioen gegaan. De wereld krimpt langzaam in tot
weinig meer dan een kamer en veel herinneringen. Na het kunstgebit
en de bril kwam het gehoorapparaat en ten slotte ook de rollator.

Niet bij iedereen overigens. Sommige honderdjarigen, zoals het fa-
meuze oud-PvdA-kamerlid Van der Goes van Naters, wonen zelfs nog
geheel zelfstandig, al zijn ze net als de Engelse Queen Mum blijven
vasthouden aan de levensstijl en de omgangsvormen van een andere
tijd. Als dat ook vroeger al vooral genieten was, is dat op hoge leeftijd
nog steeds zo. Er wordt graag een glaasje gedronken, lekker gesnoept
en ook het uiterlijk blijft de aandacht vragen. Depressieve mensen
worden gemiddeld inderdaad minder oud, maar juist bij de zeer
ouden lijkt er wel een zeer positieve selectie op to treden. Opvallend
veel mensen vertellen een levensverhaal waarin ze naar voren komen
als levenslustig, energiek, nieuwsgierig, ondernemend en onafhan-
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kelijk van geest. De meesten hebben het zeker in hun jeugd niet
gemakkelijk gehad. Soms maar een paar jaren school, de zoveelste in
een lange rij van kinderen, slecht gevoed en al vroeg ingezet om het
schamele gezinsinkomen wat to helpen verbeteren. Voor de jongens
betekende dat meestal fysiek zwaar werk buiten als schipper, bouw-
vakker of boerenknecht. Het werk van de meisjes was zeker zo zwaar
en vooral ook zo eindeloos, maar zij misten als dienstmeisje of als
hulp van moeder ook nog iedere vrijheid. Vakanties waren onbekend
en vrije dagen zeldzaam. Er werd eigenlijk altijd gewerkt, vaak ook in
familie- en gezinsverband. Voor individualiteit was nog niet veel
ruimte.

Je plaats weten betekende voor bijna iedereen geen kansen krijgen.
De scheiding tussen de standen was bijna absoluut en het was heel
moeilijk om door opleiding of huwelijk hogerop to komen. Alleen via
de handel - en dus met geld - slaagden sommigen erin tot de burgerij
door to dringen. Veel eeuwelingen vertellen hoe graag ze verder
hadden willen leren ofeen instrument kunnen bespelen. Als er al
eens iets kon, was dat meestal toch met hulp van buiten, van een
dominee ofeen onderwijzer die een talent vermoedde. Geleidelijk zou
dat allemaal we] beter worden, maar de meeste eeuwelingen waren
voor de Eerste Wereldoorlog uitbrak al aan bet werk. Toen Nederland
echt welvarend werd en snel moderniseerde, waren zij al aan het eind
van hun werkende leven. De meesten kijken zeker niet bitter op hun
vaak harde bestaan terug, maar bijna allemaal beseffen ze heel goed
dat er tegenwoordig zoveel meer mag en kan. Daar zijn ze ook opval-
lend positief over, zeker als het om de verbetering van de positie van
vrouwen gaat.

Sociaal en economisch lijkt het Nederland zoals zij bet gekend
hebben, niet meet op nu. Boeren waren nog grotendeels zelfver-
zorgers, fysieke inzet was het belangrijkste arbeidsaanbod, ziekte
en werkloosheid betekenden meestal armoe, arbeidsmigratie was
er opvallend veel, maar alleen to vergelijken met de economische
vluchtelingen van nu. Door de nood gedwongen en vaak definitief.
Cultureel was Nederland ook een ander land. De verschillen tussen
de regio's in taal en cultuur waren heel groot, maar tegelijkertijd
onbelangrijk, omdat er zo weinig onderlinge contacten waren. Het
dagelijks leven had zeker in de lagere sociale klassen nog veel van de
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felheid die Johan Huizinga in de Middeleeuwen herkende. Emoties
werden, mede door to veel drank, heftig geuit en de paar feesten die er
dan per jaar waren, werden veel sterker gevierd dan nu bet zo'n beetje
elke dag bal is. De invloed van de kerk was groot, maar komt in de
verhalen toch niet altijd zo prominent naar voren. Waarschijnlijk is de
invloed juist in de loop van de eerste helft van de twintigste eeuw door
de verzuiling sterker geworden, maar toen waren de gesprekspart-
ners van Steffie van den Oord al lang en breed volwassen. De boosheid
over de to grote invloed van kerk en godsdienst op alle aspecten van
het leven zou het thema van hun kinderen worden.

De periode van toenemende verzuiling komt in de verhalen ook
terug als de tijd waarin de wereld openging. De bioscoop, de dan-
cing, de radio, de sport en de krant waren bijna van het begin ook
voor gewone mensen bereikbaar. Dat was ook precies bet soort ver-
leidingen waar de verzuiling - alles alleen in eigen kring - een geor-
dende morele weerstand tegen wilde bieden. Impliciet blijkt in veel
levensverhalen hoe de Tweede Wereldoorlog daar allemaal een einde
aan heeft gemaakt. Leven was weer opnieuw overleven geworden, nu
niet alleen in fysieke, maar ook in morele zin. Bij sommigen krijg je
zelfs het gevoel dat ze pas toen, zo tussen hun vijftigste en zestigste
levensjaar, hun finest hour hebben meegemaakt. Soms in her verzet,
maar vaker gewoon in de,zorg voor hun gezin. Over de jaren na de
oorlog zeggen de meeste eeuwelingen niet veel meer. Maar ach, dat
weten we zelfwel.

Steffie van den Oord, Eeuwelingen. Levensverhalen van honderdjarigen in Nederland

(2002). Amsterdam: Contact.

(1o-8-2002)
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Het water aan de lippen

Venn die Flusse im Wasser ertrinken.' Met deze poetische zin opent
Der Spiegel deze week. Het is een mooi beeld, dat meteen de vraag
oproept wat er dan gebeurt. Natuurlijk, steden en dorpen hopen
onder, wegen en spoorlijnen worden ondermijnd, vee verdrinkt en
het water zelf raakt vervuild met olie, chemicalien en afval. Maar
er gebeurt nog meet, Schroder en Fischer zien hun kansen op een
verkiezingsoverwinning stijgen, terwijl Stoiber als de gedoodverfde
overwinnaar plotseling bij het verkeerde water blijkt to zitten. Hij is
op vakantie gebleven aan de Noordzee en dat wordt hem aan de Elbe
nu zeer kwalijk genomen. Politiek krijgt dat nog een extra scherp
kantje, omdat de CDU/CSU in zijn verkiezingsprogramma volledig
voorbij gaat aan zaken als milieubeheer en klimaatverandering.

SPD en Grunen willen daar we] war aan doen. Voor de Grunen
was het ooit het belangrijkste politieke thema. Net als in Nederland
leken in Duitsland de belangrijkste milieuproblemen grotendeels
opgelost. De rivieren waren weer schoon, met het Waldsterben leek het
toch wel mee to vallen en de lucht kon weer overal ingeademd worden.
Inmiddels is duidelijk dat er een overtreffende trap in'milieuproble-
men bestaat en dat daar nog geen begin van een oplossing voor is.
De SPD rekent nu op meer steun voor haar daadkrachtige kanselier
en de Grunen mogen hopen op een opleving van het milieubesef bij
de kiezers.

Op de korte termijn hebben de bewoners van het stroomgebied
van de Elbe andere zorgen dan een beter milieu in de toekomst. Hun
omgeving is letterlijk verpest en hun samenleving verwoest. Zij zijn
hun bezittingen kwijt, hun huizen. en meubels, hun auto's en hun
bedrijven. Was de overstroming in 1982 gekomen, dan was dat voor
hen minder erg geweest. Als inwoners van de DDR leefden ze veel
minder rijk dan nu, maar war ze hadden was bijna altijd of helemaal
van henzelfofvan de staat. In her eerste geval speelde geld nauwelijks
een rol, in bet tweede geval vond meestal al jaren geen onderhoud
meer plaats. Ik zal niet zeggen dat een blind paard er geen schade
aan had kunnen richten, maar de omvang van de ramp zou zeker
beperkter gebleven zijn en ook gemakkelijker to herstellen. Uiterst
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water- en storingsgevoelige elektronische apparatuur was in de DDR
nauwelijks in gebruik en aan de nationale auto, de van kunststof
gemaakte Trabant, kon weinig stuk dat een handige doe-het-zelver
niet zou kunnen repareren. Een Kachelofen wil met enige moeite wel
weer branden na een overstroming, een moderne centrale verwar-
ming met een hoogrendementsketel en een thermostaat is definitief
waardeloos geworden.

Aufbau Ost betekende het einde van een samenleving van `Bastler'
en `Tuftler' die al tientallen jaren gewend waren om met veel onder-
linge hulp en de nodige ruilhandel hun vastgelopen samenleving nog
een beetje leefbaar to houden. Met geld was dat niet to koop. Na de
val van de Muur is dat heel snel veranderd en dat beseffen de Ossies
maar al to goed. Als zij in hun moeilijk verstaanbare Saksische dialect
vertellen wat ze door de overstromingen verloren hebben, beginnen
ze zonder uitzondering pas to rekenen vanafhetjaar een van de komst
van geld - de West-Duitse mark - waarmee letterlijk alles to koop
was. Dat hebben ze toen ook op grote schaal gedaan. In de dorpen
en steden die nu door de watersnoodramp over de hele wereld op de
televisie zijn to zien, zijn de huizen mooi opgeknapt en glanzen de
winkelstraten je tegemoet. Voor de deur staat inmiddels een moderne
auto met veel elektronica en binnen woont Ikea en duurder. Het ziet
er fris en glad uit, maar bet is wel allemaal spaanplaat, dat al bij een
vermoeden van vocht begint to zwellen.

Dat moet allemaal vervangen en vernieuwd worden. Bijna niemand
kan dat op eigen kracht. De mensen uit de vroegere DDR hebben to
kort deel aan de Duitse welvaart om al veel kapitaal to kunnen hebben
opgebouwd. Op hun huis zit een hypotheek, de keuken en het bank-
stel zijn op afbetaling, voor de auto is een lening afgesloten, een bank-
krediet houdt het eigen bedrijfgaande. Allemaal geleend geld om zelf
geld mee to kunnen verdienen en van het verdiende geld de lenin-
gen weer terug to kunnen betalen. Die vlieger gaat niet meer op. Veel
gezinnen en vooral veel jonge ondernemers zitten met een schuld waar
weinig of niets van waarde meer tegenover staat. Wie verder wil, zal
zijn schuld moeten verdubbelen en dus ook dubbel moeten afbetalen.
Wie zal dat kunnen opbrengen zonder hulp van buiten? De bondsre-
gering en de Europese Unie zullen met grote `weer op de been'-fond-
sen moeten helpen.
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De `Jahrhundert Flut' van de Elbe en haar zijrivieren maakt duidelijk
hoe kwetsbaar moderne samenlevingen zijn. Veel kwetsbaarder dan
de samenlevingen van Bangladesh of China, waar overstromingen
wel veel meer slachtoffers maken. De overlevenden beginnen weer van
voren of aan, alleen met nog minder dan het weinige dat ze hadden.
Hoe hoger echter her niveau van ontwikkeling, hoe groter de gevoe-
ligheid voor storingen en hoe kwetsbaarder bet herstel. De moderne
samenleving is een ultrastabiel systeem, dat draaiend op krediet en
energie tot onwaarschijnlijke prestaties in staat is, maar onleefbaar
wordt zodra de stroom uitvalt en onbeheersbaar wanneer geld dat al
is uitgegeven niet meer terugverdiend kan worden. Daar is niet zoveel
voor nodig, zoals wel bleek bij de aanslag op de Twin Towers in New
York. Een paar dagen teveel regen in de bergen aan de bovenloop van
Elbe, Moldau en Donau was nu voldoende om van Midden-Europa een
binnenzee to maken. Natuurlijk is daarin een manifestatie to zien van
wat Ulrich Beck de `Risikogesellschaft' noemde, een samenleving die
onbedoeld gevaren over zich afroept waar niemand zich aan kan ont-
trekken. Minstens zo interessant is om to kijken naar de sociale en
economische verschillen in de mate waarin die gevaren zich ook als
catastrofen manifesteren. Dat leidt tot wat er op het eerste gezicht als
een tautologie uitziet: naarmate mensen meer to verliezen hebben,
is de beleving van het verlies ook groter. Daaronder zit ook nog een
paradox: hoe complexer een systeem, hoe eenvoudiger en rampzali-
ger de ontregeling. Als je dat bij elkaar neemt, kom je ditjaar in Praag
en Dresden uit. Bijna een jaar geleden was het New York.

(z4-8-zooz)
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Waarden en normen

We zouden beter afzijn als we weer op de traditionele manier gingen
leven.' Ik zou niet precies weten wat dan de traditionele manier is,
maar ik weet wel dat ik bet met de stelling niet eens ben. Daar sta
ik niet alleen in. Toen de Europese Unie in 1996 deze uitspraak aan
de bevolking van de lidstaten liet voorleggen, waren de Denen en de
Nederlanders het meest radicaal in hun afwijzing. Twee van de drie
Nederlanders zagen er niets in, terwijl de meerderheid van de Fran-
sen, Belgen en Italianen er juist wel van gecharmeerd was en van de
Grieken zelfs meer dan 70% voor de traditie koos.

Zouden de Nederlanders bet nu meer eens zijn met de Grieken dan
toen? Je zou bet bijna denken, als je de gretigheid ziet waarmee ieder-
een zich in her `waarden en normen'-debat stort. Het gaat dan ook
altijd meteen om een herstel van waarden en normen, om wat Van Agt
een generatie to vroeg bet ethisch reveil noemde. Hij dacht toen aan
seks, abortus en euthanasie, nu gaat bet om grove omgangsvormen,
geweld in de media en uiteraard ook poep op de stoep. Dat had je
vroeger allemaal niet en daarom zouden we beter of zijn als we vroe-
ger weer de toekomst konden laten zijn.

Op oude foto's van nieuwe wijken is die toekomst nog terug to zien.
De straten zijn brandschoon en bijna helemaal leeg, de nieuwe flats
liggen er fris bij in groen zonder zwerfvuil, geen graffiti, nergens
een bond to bekennen. Er zijn ook andere berichten uit die tijd. Foto's
van inktzwarte rivieren met gemene schuimkoppen, en van smerige
fabrieken met in stof, lawaai en stank werkende arbeiders of van
bejaarde echtparen die gescheiden van elkaar op grote slaapzalen
hun laatste jaren moeten doorbrengen. Er zijn de verhalen die pas
nu in Spoorloos zonder schaamte verteld kunnen worden over van hun
kind beroofde ongehuwde vrouwen of van jonge mannen die geen
keus hadden dan bet beroep van hun vader to volgen. Wie niet naar
de kerk ging of de zondagsrust negeerde, werd zonder pardon op zijn
plicht en de verwachtingen van anderen gewezen. Wie homoseksu-
eel was, kon dat maar beter zelf niet weten, laat staan anderen laten
merken.

De waarden en normen van Nederland vijftig jaar geleden. Een
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nette, maar ook nogal bitse samenleving met opvallend weinig gevoel
voor de gelijkheid van mensen en ook weinig ruimte voor het indi-
vidu. Geen zelfontplooiing en eigenwaarde, maar inschikkelijkheid
en schaamte. In de oren van nu overmatig paternalisme en met de
ogen van nu misplaatste eerbied bepaalden de omgang tussen de
standen. Niemand stond zichzelf en anderen veel vrijheid toe.

Er zijn niet minder waarden en normen dan vijftig jaar geleden,
ze zijn ten dele wel anders van karakter geworden. Veel van wat toen
in het sociale verkeer gewoon was, vinden wij nu pijnlijk en zelfs
beledigend. Veel van wat wij nu gewoon of minstens vrije keuze van
het individu vinden, was toen onaanvaardbaar en zelfs ondenkbaar.
Uiteraard was men ook toen al bijzonder bezorgd over het sluipende
zedelijke verval van vooral de stedelijke jeugd, zoals zich dat mani-
festeerde in het bezoek aan bioscoop en dancing. Simpel gezegd,
veel was het individu verboden en wat moest was vooral gericht op
het behagen van anderen. Niet willekeurige anderen overigens, maar
vooral degenen die boven het individu gesteld waren.

Dat is behoorlijk veranderd, nu staat het individu zichzelfveel toe
en verwacht hij inschikkelijkheid en terughoudendheid van anderen.
Daar zit ook meteen het probleem, omdat de positie ten opzichte van
de ander niet meer bepaald wordt met behulp van de onbuigzame
regels van onder- en bovenschikking, maar van overmacht en onver-
schilligheid. Wat geldt is het recht van de sterkste en brutaalste, die
zich door een ander geen strobreed in de weg wil laten leggen. In
termen van normen en waarden gaat het bier om een onbedoeld door-
schieten van de norm van de principiele gelijkheid van alle mensen,
van het recht om voorjezelfop to komen en van de waarde van de zelf-
ontplooiing. Mooie idealen, die maatschappelijk alleen goed functi-
oneren als ze allereerst op de ander betrokken worden in de vorm van
terughoudendheid in de beperking van de gedragsalternatieven van
de ander. Het gaat om het afzien van macht, dwang en hinder.

Op het eerste gezicht lijkt ditver weg to staan van de nu opkomende
discussie over herstel van waarden en normen. Toch is dat niet zo,
want de ergernis over het verval van waarden en normen richt zich
vooral op gedrag dat geen rekening houdt met het belang, de vrijheid
en de integriteitvan de ander. Poep op de stoep is geen smerige gewoonte
van honden, maar belediging van medeburgers door hondenuitla-
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ters. Hetverlangen naar meer hoffelijkheid in het maatschappelijke
verkeer heeft niets to maken met een herstel van sociale statusver-
schillen. Hoffelijkheid is ook niet hypocriet, zoals het ook niet bij
voorbaat eerlijk is om altijd to zeggen wat je denkt. Soms is het eerlij-
ker om dat de ander en jezelf niet aan to doen. Het gaat steeds om
regels van onderling respect die het maatschappelijk verkeer soepel,
gemakkelijk en vriendelijk maken.

Waar die regels ontbreken ofonvoldoende gemeenschappelijk gewaar-
deerd en gecontroleerd worden, wordt de overgang naar het dreigen
met geweld steeds gemakkelijker gemaakt. Dat is nu in de beleving
van burgers en in de persoonlijke ervaring van ,politici zoveel meer
het geval geworden, dat niet alleen om meer repressie maar oak om
preventie gevraagd wordt. De weg erheen is lang en moeilijk, maar
de wegwijzer is her beproefde antwoord op de klassieke normen-en-
waardenvraag: `Hoe word ik een goed mens?' Doe er eens een tijdje
eentje na.

(7-q-2002)
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De volgzame Want en de lastige client

Een vriend van mij heeft pas een nieuwe auto gekocht. Topmodel,
super-de-luxe uitvoering, prijs van een huis. Ik wilde hem natuurlijk
wel even zien en eigenlijk ook wel graag een proefritje maken. Jammer
nou, het ding wordt pas over een half jaar geleverd. Tenminste, dat
hoopt de dealer. Het zou misschien ook wel langer kunnen duren.
Toch gaat mijn vriend met zijn vele geld niet naar een andere garage.
Hij wil per se die mooie, niet leverbare auto hebben. Wachten dus.

Zelfworstel ik met een omgekeerd probleem. Drie maanden gele-
den ben ik voor de groene stroom overgegaan op een andere maat-
schappij, maar nog altijd stuurt Nuon mij rekeningen voor niet meer
geleverde stroom. Op brieven wordt niet gereageerd en telefoon-
gesprekken worden extra in rekening gebracht, ook al heb ik geen
belangstelling voor de door mijzelf betaalde wachtmuziek van het
`Customer Care Center'. Ik moet betalen, zo blijkt, want Nuon gelooft
niet in een opzegging als niet eerst de meterstand opnieuw is opge-
nomen en ja, dat kan nog wel even duren. Hoe Tang kan Nuon niet
zeggen, want Nuon heeft dat weer uitbesteed. Wachten dus en blijven
betalen, want anders stuurt het Customer Care Center al heel snel het
incassobureau en de deurwaarder.

.Alledaags Teed van de moderne consument die van De Post en De
Bank op ongeveer dezelfde dag to horen kan krijgen dat in verband
met een verbetering van de service de kantoren in zijn buurt geslo-
ten zullen worden. Eerst wordt hij met cadeautjes lekker gemaakt en
zonder enige moeite, extra kosten ofwachttijd als klant ingeschreven.
Het is niks beter dan Las Vegas, waar de gokpaleizen je op rollende
trottoirs naar binnen dragen, maar de uitgang alleen op eigen risico
kan worden gevonden. Ik kan niets doen tegen Nuon, zij kunnen
mij het leven gemakkelijk zuur maken. Mijn vriend wil zo graag zijn
mooie auto, dat hij als particulier bereid is to accepteren wat hij als
zakenman onaanvaardbaar zou vinden.

De consument is als was in de handen van de commercie. Zou hij
daarom steeds harder worden in de omgang met de dienstverleners
in de publieke sector? Toen ik klein was, werden de boodschappen
thuis gebracht en mijn moeder betaalde als bet haar uitkwam (ze was
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daar netjes in, haast ik mij to zeggen). Maar in diezelfde tijd vond
iedereen het gewoon dat ik voor bet verstellen van mijn beugeltje
de halve woensdagmiddag hangend tegen de muur van de overvolle
wachtkamer doorbracht. `Dokter' had het immers druk, zo druk dat
er geen afspraken gemaakt konden worden. Voor iets simpels als een
paspoort was een lange mars door de instituties nodig en bezoek-
uren in bet ziekenhuis waren altijd op onmogelijke tijden. Op scholen
hadden ouders niets in to brengen en het medisch beroepsgeheim
werd nog gezien als de plicht van de dokter om de patient niet to
vertellen wat hem mankeerde. Willem Drees werd nog persoonlijk
bedankt voor de rust en de zekerheid die de now in het leven van de
bejaarden bracht.

Dar is voorbij en dat zien we scherp weerspiegeld in het kritische
oordeel van de Nederlandse bevolking over de kwaliteit van de dienst-
verlening. In het Sociaal en Cultured Rapport 2002 besteden we daar ruim
aandacht aan. WeI valt de persoonlijke ervaring met onderwijs, zorg
en ook de politic in het algemeen positiever uit dan in de publieke
opinie tot uitdrukking komt, maar toch is er veel ontevredenheid.
In veel gevallen denkt men ook dat de kwaliteit van de dienst- en
hulpverlening in de afgelopen vijf jaar achteruit is gegaan, ook als
dat objectiefgezien niet het geval geweest is. Mede door de invoering
van her persoonsgebonden budget is de kwaliteit van bijvoorbeeld de
zorg voor verstandelijk gehandicapten ook naar het oordeel van de
gebruikers verbeterd, maar toch bestaat in de samenleving het beeld
dat bet in die sector eerder slechter dan beret is geworden. Her meest
tevreden is de burger nog over zijn huffs en buurt, zelfs als het om
een sociale huurwoning in een niet al to riante buurt gnat. De enige
andere uitzondering op het beeld is merkwaardig genoeg de alge-
meen redelijk grote tevredenheid over de manier waarop de gemeente
de plantsoenen onderhoudt, de vuilnisbakken ophaalt en - gelukkig
- de uitgave van paspoorten regelt.

Hoewel inmiddels bijna alle instanties en instituties over uitge-
breide klachtenbehandelingsprocedures beschikken - soms is dat de
informatiebrochure die de nieuwe client of patient al meteen bij bin-
nenkomst in de hand gedrukt krijgt - is het aantal echte klachten in
geen enkele sector erg hoog. De burger gelooft ook steeds minder in
de officiele weg. Hij kiest meet voor directe actie en voor de weg van
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de publiciteit (zoals ook in dit stukje gebeurt). Ge3mponeerd door
de school of het ziekenhuis is de burger allang niet meer, dankbaar
hoogstens nog ten opzichte van wie hem direct en persoonlijk heeft
geholpen. De voorzieningen van de verzorgingsstaat zijn in hoge
mate een recht en een vanzelfsprekendheid geworden. Ze dienen dan
ook in voldoende mate beschikbaar en bereikbaar to zijn, waarbij
de burger zich dan ook nog graag koestert in de illusie dat hij er als
belastingbetaler ook al ruim voldoende voor betaald heeft. De bereid-
heid om extra to betalen voor meer en betere zorg of onderwijs, is
gering en wordt alleen nog overtroffen door de nog geringere bereid-
heid anderen toe to staan dat uit vrije wil wel to doen. Geen tweede-
ling, zo lijkt de boodschap, voor iedereen hetzelfde, maar wel graag
meer en beter dan nu.

Op dit moment is de eerste opdracht natuurlijk to voorzien in de
opheffing van de nu reeel bestaande tekorten in personeel en plaat-
sen. Dat zal nog veel geld en tijd gaan kosten. Toch vrees ik dat, zelfs
als die opdracht zou slagen, de ontevredenheid niet verdwenen zal
zijn. In ieder geval zullen de verwachtingen ten opzichte van de pres-
taties van de verzorgingsstaat opnieuw hoger zijn geworden. Aan de
discussie over de mate waarin daar ook op een voor iedereen gelijke
manier een antwoord op gegeven zal kunnen worden, is dan niet
meer to ontkomen. Ook dat zal weer een discussie over waarden en
normen zijn.

Sociaal en Cultured rapport 20.02.De kwaliteit van de quartaire sector (2002). Den
Haag: scp.

(21-9-2002)
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Multicultureel in Montreal

`Wij zijn een land zonder problemen. In de loop van de laatste vijftig
jaar hebben we ze allemaal opgelost. We zijn bet land van de mooie
2% geworden: 2% overschot op de begroting, 2% inflatie en 2%werk-
loosheid. Daar hebben we graag 6o% van ons inkomen aan belasting
voor over. We weten dat we het weer terug krijgen in alles wat de over-
heid voor ons doet en waar we in bet algemeen erg tevreden mee zijn.
We zijn het rijkste en gelukkigste land van de Europese Unie.' Neder-
land is dat in ieder geval niet, wij vallen inmiddels weer ruim buiten
de prijzen. Deze beste aller werelden is Denemarken en aan bet woord
is de ambassadeur van dat land in Canada. Hij zei het met een heel
lichte ironie op een internationale conferentie in Montreal over de
multiculturele samenleving. In Canada is dat het moeizame samenle-
ven van een Franstalige minderheid met een Engelstalige meerderheid
- in Quebec weer zelf in de minderheid - en een kleine groep oor-
spronkelijke bewoners van bet land: indianen en Inuit (het politiek
correcte woord voor Eskimo). De Franstaligen zijn echte Fransen en
zien er ook zo uit, ongeveer alle andere nationaliteiten van de wereld
vormen samen de Engelstalige gemeenschap, die zelf niet als multi-
cultureel gezien wordt.

De ambassadeur - `ik heet Nielsen, net als de helft van de Denen,
de andere helft heet Jensen' - liet er geen twijfel over bestaan dat
Denemarken zich niet als een immigratieland beschouwt en dat de
meeste Denen grote moeite hebben met het idee van een multicul-
turele samenleving. Vrijwel geen land geeft meer geld aan ontwik-
kelingshulp als Denemarken, maar geen samenleving in de Europese
Unie heeft het zo moeilijk met asielzoekers als juist de Deense. Het
is voor een Deen dan ook onbegrijpelijk dat in Canada geklaagd kan
worden over een tekort aan immigranten. Vorigjaar is het streefgetal
van 220.000 niet gehaald en de ontbrekende nieuwelingen worden
gemist. Maar ja, zo zei de ambassadeur, dat is ook wel to begrijpen.
Canada zoekt zelf zijn immigranten uit en wil van alle jaargangen
en alle landen de beste mensen. Men moet over diploma's beschik-
ken en wordt in het land van herkomst al scherp getest en gekeurd.
Canada heeft er ook geen moeite mee de beste artsen en ingenieurs
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van Zuid-Afrika, India ofEgypte to werven, terwijl dat in Denemarken
als weinig minder dan onethisch wordt beschouwd. Net als in Neder-
land is het Deense beleid gebaseerd op humanitaire gronden. Niet de
bruikbaarheid van de immigrant wordt getoetst, maar de ernstvan de
politieke of persoonlijke reden om het eigen land to verlaten.

Het was een nogal triest beeld dat hij schilderde van het leven
van de immigrant in Denemarken. Natuurlijk, er wordt goed voor
de immigrant gezorgd. Hij krijgt een uitkering en een appartement,
de kinderen gaan naar school en de gezondheidszorg is uitstekend.
Maar er is geen schijn van kans dat de immigrant op de zeer gesloten
en sterk competitieve Deense arbeidsmarkt een plek zal vinden. Hij
kan ook nauwelijks met andere landgenoten een gemeenschap gaan
vormen, want om gettovorming to voorkomen is er een streng sprei-
dingsbeleid. Je komt binnen in Kopenhagen en eindigt in een dorp in
de kop van Jutland. Daar word je dan met de nek aangekeken, want
voor de gewone Deen is de immigrant toch een uitvreter. Nooit heeft
hij bijgedragen aan de verzorgingsstaat die de Denen voor elkaar
hebben gecreeerd en die ze alleen kunnen laten bestaan bij de gratie
van een zeer hoge arbeidsparticipatie. De immigrant maakt de al zeer
kostbare verzorgingsstaat nog eens extra kostbaar, terwijl nooit op
een tegenprestatie kan worden gerekend. Denemarken betaalt zijn
immigranten, Canada koopt ze en de Verenigde Staten laat ze voor
zichzelf zorgen.

Zoals wel vaker, hangt Nederland een beetje tussen de uitersten in.
In het beleid is wel duidelijk een ontwikkeling zichtbaar in de rich-
ting van zowel meer beperking en sturing van de immigratie als van
meer nadruk op de actieve inzet van immigranten om een zelfstandig
leven op to bouwen. Wie de Rapportage integratiebeleid etnische minder-
heden 2002 van minister Nawijn leest, valt zeker op dat veel van het
beleid van zijn voorganger gecontinueerd wordt, maar de toon is toch
anders. Wie geen verblijfsstatus krijgt, moet ook echt het land uit, wie
mag blijven, moet in ieder geval de taal leren en ook zo snel moge-
lijk verantwoordelijk gemaakt worden voor het voorzien in het eigen
Ievensonderhoud. Integratie staat hoog in het vaandel en segregatie
(Vrijwillige gettovorming) zal worden tegengegaan. Wie nietvan plan
is zich to houden aan de Nederlandse wetten en waarden, blijft niet
welkom en zal dat ook meer dan in het verleden gaan merken. De sym-
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boliek van de overgang van het etnische minderhedenbeleid van ooit
eerst Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk naar vervolgens Bin-
nenlandse Zaken en dan nu Justitie kan niemand ontgaan. Het grap-
pige is dat als je gaat kijken naar de bedragen waar het om gaat, juist
Onderwijs met snel geschat bijna een miljard euro de belangrijkste
functie vervult= even afgezien natuurlijk van de opvang van asielzoe-
kers, die ook ongeveer een miljard kost. Zonder onderwijs en zonder
werk zal integratie van immigranten nooit goed kunnen lukken. Op
dat punt kon men elkaar ook in Montreal vinden, al begrepen veel van
de Canadese collega's heel weinig van de praktijk en het beleid van de
immigratie in de landen van de Europese Unie. Ze vonden het geloof
ikk vooral een beetje dom.

(5-10-2002)
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Volatiliteit

Dit is her jaar van de records. Leuk zijn ze niet. 2002 staat als palin-
droom-jaar langzamerhand symbool voor her tempo waarin winst in
verlies en vernieuwing in verval kan omslaan. Dat is op de beurs zo
en het geldt ook op her Binnenhof. Nooit eerder kwam een zo nieuwe
partij met zoveel zetels voor het eerst in de Kamer als de LPF, maar
nooit eerder raakte een partij de gunst van de kiezer ook weer zo snel
kwijt. Nooit eerder kwam zoveel regeringsverantwoordelijkheid in
de handen van zoveel nieuwe politici. Het kabinet Balkenende kwam
er in recordtijd, maar verloor at op de eerste dag van zijn bestaan ook
zijn eerste staatssecretaris. Geen kabinet na de oorlog zat korter, nau-
welijks langer dan de formatieperiode, en leefde heftiger.

Voor scherpe uitslagen en onvoorspelbare bewegingen in het koers-
verloop heeft de beurswereld het mooie woord volatiliteit beschik-
baar. Dat begrip moet de Nederlandse politick zich ook maar eigen
maken. Het begint at met het electoraat, waar de niet-stemmers, de
zwevende kiezers en de onlangs ontdekte `wissel'-kiezers het beeld
at meer bepalen dan de traditionele, partijtrouwe kiezer. Dat is een
minderheid geworden, steeds meer mensen twijfelen langer tussen
wel stemmen - en waarop dan - en niet stemmen. Misschien nog
wel meet kiezers wisselen at bij de eerste teleurstelling van politieke
favoriet. De voortdurende, volledig door de gebeurtenissen van de dag
gestuurde verkiezingsonderzoeken hebben de wisselkiezer als het
ware in het leven geroepen. Hij is niet trouw aan zijn eigen keuze en
kiest snel voor iets anders als hij daar meer voordeel van verwacht.

Dat maakt het er voor regering en parlement allemaal niet gemak-
kelijker op, want de procedures van beleids- en besluitvorming zijn
daar helemaal niet op afgestemd. Daar is mede door de complexiteit
van de problemen eerder meer dan minder tijd voor nodig, met als
bizar gevolg dat de formele procedures steeds vaker door het maat-
schappelijk proces van de politieke meningsvorming worden inge-
haald. Ook dat heeft een zekere parallel met wat er op de beurs at
eerder to zien is geweest. De aandelenhausse van enkele jaren geleden
had weinig to maken met de reele waarde van de vaak nog zeer jonge
ondernemingen. Traditionele bedrijven met veel in productiemid-
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delen vastgelegd kapitaal en veel personeel zagen hun behoefte aan
continuiteit uitgehold door de zuigkracht van het snelle geld en het
rendement van de korte termijn. Inmiddels komt men op veel plaat-
sen wel tot inkeer, maar de schade is groot.

Nog sterker dan in het bedrijfsleven geldt voor de politick dat vola-
tiliteit een mooi woord is voor de windkracht van de waan van de dag.
Hetgevolgis onvermijdelijkversimpeling: een idee, een principe, een
richtlijn. De management- en de beleggersliteratuur bestaan voor een
groot deel uit een of enkele tot een boek en uiteraard een prestigieus
seminar of een dure cursus opgeblazen ideetjes, die met veel verve
aan de man gebracht worden. In de Nederlandse politiek is daar lang
geen plaats voor geweest, of beter gezegd, niemand heeft die plaats
succesvol weten to bezetten. Pim Fortuijn is dat na vele vergeefse
aanlopen gelukt, uiteindelijk minder op her gebied van her manage-
ment - zijn eerste publieke keuze - dan van de politiek. Zijn bood-
schap was dat je politiek moest bedrijven zoals je een bedrijf moest
leiden, althans zoals dat bet geval lijkt in Amerikaanse films. Zonder
omhaal van woorden, zonder aarzeling, en met maar een doel voor
ogen: winst maken en winnaar zijn. Inmiddels weten we dat hij zijn
beroemde adagium `Ik zeg wat ik doe en ik doe wat ik zeg' ook inder-
daad aan een Amerikaanse film ontleend heeft.

Dat is op zich niet erg, maar dat wordt het wel wanneer her in prak-
tijk gebracht wordt in een wereld die op heel andere principes geba-
seerd is. Het is niet toevallig dat Pim Fortuijn zijn eerste aanhang heeft
gevonden bij kleine ondernemers met een eigen zaak en bij mensen
die heel handig met geld zijn. Het grote bedrijfsleven hield afstand,
de maatschappelijke organisaties namen hem nauwelijks waar en de
overheid vertrouwde op de bewezen weerstand van in wetgeving vast-
gelegde procedures. Natuurlijk werd men na het politieke succes eerst
wel opgeschrikt en in verwarring gebracht door simpele directieven
(`end of meeting, heren'), maar je hoeft de begrotingsstukken voor
2003 maar to lezen om to beseffen hoe groot de continuiteit met het
eerst zo daverend weggehoonde beleid is. De retoriek van de opleg-
brief is hier en daar duidelijk anders dan vroeger. Dat is vaak ook wel
een verademing, want ook al gaat het opnieuw om een soort politieke
correctheid, her is nog zo nieuw dat je niet iedere zin al meteen tot een
volledige alinea kunt aanvullen. Politieke correctheid wordt pas een
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keurslijf, als je het gevoel krijgt dat de tekst zichzelf schrijft.
Her hele idee dat politiek simpel is, dat iedereen met een beetje

gezond verstand dat ook moet kunnen en dat vooral mensen die zich
bewezen hebben als ondernemer bijna per definitie voor het openbaar
bestuur geschikt zijn, is een gevaarlijke illusie. Her Nederlandse poli-
tieke systeem is ingewikkeld, alleen al door het feit dat elke regering
gebaseerd is op een compromis tussen tegengestelde opvattingen:
`Ik zeg vaak wat ik niet zelfzo vind en ik doe nog vaker wat een ander
zegt.' De rol van politicus vraagt ook om een goed ontwikkeld vermo-
gen om. to accepteren dat maatschappelijke vraagstukken naar hun
aard complex zijn en meestal'ook niet een algemeen geldende oplos-
sing kennen. Tenslotte, politiek heel incorrect, nietalles kan transpa-
rant zijn of in het volle licht van de publiciteit gedaan worden. Als iets
tot volatiliteit bijdraagt, dan is dat wet een teveel aan openbaarheid.

(1910-zoos) '
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Het ministerie van Maatschappelijk Werk

Er valt deze weken niet veel to vieren in Den Haag. De Gezondheids-
raad had ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan een mooie
bijeenkomst met de koningin in de Ridderzaal georganiseerd.
Twee boeken lagen voor haar klaar. Een interessante studie over de
maatschappelijke invloed van adviezen van de Gezondheidsraad, de
medisch-wetenschappelijke adviseur van de regering, en een heel
spannend boek over de nieuwe wijzen van beinvloeding van onze
hersenen - en dus ons gedrag en gevoel - die we de komende twintig
jaar zouden mogen verwachten. De toekomst van onszelf gaat ook over de
maatschappelijke gevolgen van de mogelijkheden van fundamentele
gedragsverandering. Helaas, de dood van prins Claus maakte dat een
van de oudste adviesorganen van ons land zijn jubileum ongemerkt
moest laten passeren.

De Ridderzaal was vorige week ook voor een ander jubileum
geboekt. Vijftigjaar geleden werd het ministerie van Maatschappelijk
Werk opgericht. Als zodanig bestaat dat niet meer, maar het huidige
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport komt er toch mede
uitvoort. De hoogtijdagen van hetwelzijnsministerie lagen in de jaren
zestig en zeventig, toen.het als Cultuur, Recreatie en Maatschappe-
lijk Werk in belangrijke mate vorm gaf aan de verzorgingsstaat. Het
zijn tijden en begrippen die nu niet meer zo populair zijn, maar veel
van het beleid dat toen is ingezet, is inmiddels volkomen vanzelf-
sprekend praktijk geworden. Dat geldt niet alleen voor het algemeen
maatschappelijk werk, maar ook voor de Bijstandswet, de opvang bij
rampen (voor het eerst tijdens de Watersnood van 1953), de emanci-
patie van vrouwen en homoseksuelen, de zorg voor immigranten, de
opbouw van her buurt- en clubhuiswerk, de stichting van zwembaden
en bibliotheken, de voorzieningen voor ouderen, de kinderopvang, en
ga zo maar even door.

Veel van wat bij het `maatschappelijk werk' is begonnen, is bij
andere ministeries terechtgekomen. De laatste minister die nog zelf
welzijn in de portefeuille had, was Hedy dAncona bijna tien jaar gele-
den. Volksgezondheid was toen nog de taak van de staatssecretaris.
Nu is dat precies omgekeerd en voor het organiserende departement
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kwam dat goed uit, want weliswaar was er geen `echte' minister meer
om als gastheer op to treden, staatssecretaris Clemence Ross- van
Dorp had volop gelegenheid haar voorgangers (er waren er heel war,
van Gardeniers-Berendsen tot Wallis de Vries, Kraaijeveld-Wouters
en Vliegenthart) uit to Ieggen hoe de contouren van de nieuwe Wel-
zijnsnota eruit zouden kunnen komen to zien. Als her kabinetsbeleid
na de verkiezingen van 22 januari
gecontinueerd wordt natuurlijk.

Ook hier werden boeken aangeboden. Han Mulder, lang directeur
voorlichting van her ministerie, vatte in Laten we wel zijn (2002) de
bewogen geschiedenis van het departement op een luchtige manier
samen. Wetenschappelijk verantwoord gebeurde dat in In het hart van
de verzorgingsstaat (onder redactie van Ido De Haan en Jan Willem Duy-
vendak, 2002), maar in beide boeken valt toch op hoe bijzonder de rol
van her ministerie in de Haagse politiek geweest is en ten dele nog is.
De oorsprong ligt in een bizarre impasse in de formatie van 1952. De
PvdA is een heel klein beetje groter dan de KVP uit de verkiezingen
gekomen en dus mag de PvdA de premier leveren (Willem Drees).
De KVP wil in ruil daarvoor toch een ministerspost extra en dat leidt
uiteindelijk tot het ontstaan van een piepklein nieuw departement:
Maatschappelijk Werk. Het blijft een zoenoffertje aan de katholieken
tot Marga Klompe minister wordt en dat met enkele jaren onderbre-
king tot in de jaren zeventig zal blijven. Onder haar leiding wordt
het ministerie de drijvende kracht achter de opbouw van de verzor-
gingsstaat. Dan wordt voor het eerst de paradox voelbaar, die nooit
helemaal zal verdwijnen: de overheid gaat zich steeds intensiever met
het persoonlijkwel en wee van de zwakkere en afhankelijkere burgers
bemoeien om hen sterk, onafhankelijk en mondig to maken.

Wat later verandert ook de toonzetting. Niet ]anger is het doel de
onaangepasten en onmaatschappelijken op to voeden tot goede bur-
gers, maar om in her beleid zelf de kritiek op de bestaande machts-
verhoudingen en de traditionele moraal to laten doorklinken. De
socioloog Herman Milikowski herschrijft zijn proefschrift over de
bestrijding van de onmaatschappelijkheid tot een vele malen her-
drukte Lof der onaangepastheid (1961).

Maatschappelijk Werk en zeker ook CRM zijn geen juristenminis-
teries. Sociale wetenschappers - sociologen, agogen en psychologen
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- voeren de boventoon, dikke nota's zijn hun handelsmerk en subsi-
dies hun favoriete beleidsinstrument. Met de nodige gekkigheid is
her ministerie als denktank veel andere ministeries jaren vooruit
geweest en heeft zich ook bij herhaling en opmerkelijk snel aangepast
aan de veranderingen in de tijdgeest. Een zwak punt blijft dat het heel
moeilijk is over begrippen als `welzijn' in heldere en concrete termen
to spreken. Het jargon in de welzijnssector is nog altijd vreselijk en
wordt bovendien nog geteisterd door een onuitroeibaar procesden-
ken. Dat klinkt ook al weer vreselijk, maar het betekent gewoon dat
bet uiteindelijke doel van een vergadering een nieuwe vergadering
is.

Al twintig jaar geleden is besloten welzijn to de central iseren. Dat
houdt in dat de gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor her wel-
zijnsbeleid en daar ook zelf de prioriteiten bij bepalen. De provincie
ondersteunt hen daarbij en her Rijk ontwikkelt vooral nieuwe ini-
tiatieven. Terugkijkend valt vooral op hoe vanzelfsprekend decen-
nialang bet beleid top-down is geweest. Ook in een gemeente is bet
overigens nog altijd niet gemakkelijk met de betrokken groepen in
de eigen samenleving to overleggen over wat ze nu willen en nodig
hebben. Ook in de Ridderzaal klonk weer de roep om minder regelge-
ving en meet vrijheid. De geschiedenis van her ministerie van Maat-
schappelijk Werk is nog diet ten einde.

Gezondheidsraad (2002). De toekomst van ons zelf. Den Haag: Gezondheids-
raad.
Ido de Haan en Jan Willem Duyvendak (red.) (2002). In het hart van de verzor-
gingsstaat. Het ministerie van Maatschappelijk Werk en zijn opvolgers 1952-2002.
Zutphen: de Walburg Pers.
Han Mulder (2002). Laten we wel zijn. De glijvlucht van een ministerie. Zutphen:
de Walburg Pers.

(2-11-2002)
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Nepal op de motor

Motorfietsen, overal motorfietsen. Nieuw, vol chroom en met soms
een heel gezin crop. Zes jaar geleden, toen ik voor het laatst in Nepal
was, zag je dat nog niet. De gewone Nepalees liep, nam de fiets of
hing half buiten een aftandse bus. Op het vliegveld was al to merken
dat er wat veranderd was. De aankomst- annex vertrekhal was onge-
veer verdubbeld, alles zag er brandschoon uit en de douane werkte
al net zo snel en efficient als de bagageband. De wegen naar de stad
waren voorzien van stoplichten en een mooie nieuwe brug verbond
her centrum van Kathmandu met de zuidelijke wijken. De vorige was
al lang geleden ingestort en men heeft zich jarenlang met een primi-
tieve noodbrug moeten behelpen.

Een van de armste landen van de wereld plotseling toch welvarend
geworden? Dat is teveel gezegd, maar de zichtbare vooruitgang is toch
opmerkelijk in een land dat er helemaal niet goed aan toe is. Eco-
nomisch niet en politick niet. Politic en leger zijn met grotendeels
voorhistorische wapens in een voortdurend gevecht gewikkeld met de
`maoistische' rebellen, die al behoorlijk wat delen van het land onder
controle hebben. Van een burgeroorlog is geen sprake, maar over en
weer vallen er per week tientallen en soms honderden doden. De rege-
ring krijgt geen greep op de rebellen, die overigens geen echte com-
munisten zijn, maar revolutionairen die de onmacht van het lokale en
nationale bestuur en vooral de overal aanwezige corruptie meer dan
zat zijn. Toeristen hebben meestal weinig to vrezen van de rebellen,
al komt het wel eens voor dat een groep reizigers gedwongen wordt
een soort toeristenbelasting to betalen. Daarvoor wordt dan keurig
een kwitantie verstrekt.

Dat heeft iets aandoenlijks, maar minder leuk voor de economic
van her land is toch wel dat het toerisme sterk to leiden heeft onder de
onrust in het land. Nepal heeft maar heel weinig bronnen van devie-
zen. Behalve de Nepaltapijten en de pashminashawls (reusachtige
omslagdoeken van heel fijne berggeitenwol) is toerisme zo onge-
veer het enige waarmee harde valuta verdiend kunnen worden. In de
halve eeuw dat Nepal nu open is voor buitenlanders, heeft het land
heel succesvol de overgang weten to maken van hippies en rugzak-
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toeristen op zoek naar goedkope hasj naar de klimmers en trekkers.
Die geven meer uit en bieden juist de bergvolkeren van de Himalaya
betaald werk. Wij trokken met zijn drieen een kleine twee weken de
bergen in en daarvoor hadden we een tros nodig van zo'n twaalfman:
gidsen, dragers, een keukenploegje. Voor veel van deze mensen is bet
korte toeristenseizoen - twee maanden in hetvoorjaar en twee maan-
den in de herfst, dan zijn de bergpaden begaanbaar en de toppen van
de Himalaya zichtbaar - de enige kans om echt geld to verdienen.
Niemand uit onze groep had dit seizoen al een andere opdrachtgever
gehad.

Onderweg kwamen we ook op de routes die normaal druk zijn,
heel weinig trekkers tegen. Veel van de lodges en de restaurantjes, die
vooral de laatste jaren steeds beter zijn uitgerust (warme douches,
schone wc's, soms zelfs televisie), stonden leeg. Een ramp voor de
families die vaak al hun geld in de bouw van een lodge hebben gesto-
ken. Ander werk dan in de landbouw is er niet en daar wordt weinig
tot niets in verdiend. En wanneer zij niets verdienen, verdienen ook
de dragers die ieder kratje cola of bier op hun rug de bergen opsjou-
wen niets. Hetzelfde geldtvoor de dorpsonderwijzers die grotendeels
moeten leven van het schoolgeld dat de ouders betalen. Het gaat niet
om grote bedragen, maar bet moet allemaal wel verdiend worden.
Ik sprak een onderwijzersechtpaar in een sherpadorp, dat samen
per maand ongeveer 6o euro verdiende. Dat is ook in Nepal nietveel,
zeker niet als je drie kinderen op internaat in de stad hebt zitten. Zijn
school ligt anderhalf uur lopen van zijn huis, haar school was vlakbij,
maar niet meet dan een volkomen leeg lokaal. De kinderen deden hun
werk zittend op de grond.

Her beeld in Kathmandu was uiteindelijk niet veel beret. De stad is
vergeven van winkeltjes en stalletjes met spullen voor toeristen, van
complete klimuitrustingen tot de bekende kitsch van versierde kap-
messen, slordig gemaakte boeddhabeelden, gebedsmolens, malle
petjes en T-shirts met leuke teksten erop. Er was niets to doen en ook
in de internationale hotels was het dood in de pot. In bet chique Yak
and Yeti lag het grote restaurant er verlaten bij en in de anders altijd
drukke coffeeshop van het Hotel de IAnnapurna zat alleen een wel-
varende Nepalese familie een taartje to eten. De aangrenzende bak-
ketbakkerij had alle prijzen die morgen gehalveerd.
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Vergeleken met de miljoenen toeristen die Ianden als Frankrijk en
Spanje ofook Nederland gewend zijn, is de belangstelling voor Nepal
heel klein. Het gaat om ongeveer 200.000 mensen per jaar, van wie
ongeveer de helft uit de westerse landen en de rest vooral uit India en
Bangla desh, Hun aandeel is ditjaar behoorlijk toegenomen en daar-
door lijkt de situatie minder dramatisch. Dat is ze toch wel, omdat dit
juist niet de toeristen zijn die de bergen ingaan. De Amerikanen zijn
dit jaar in groten getale weggebleven en ook het aantal Duitsers en
Fransen is vergeleken met vorig jaar behoorlijk teruggelopen. Dat is
zeer voelbaar in de inschrijvingen voor trek- en klimtochten. Het leek
wel of de bergen nog vooral bevolkt werden door Nederlanders, die
zich door de onheilspellende berichten over de politieke en militaire
onrust in het land niet in het minst gehinderd voelden.

Het is de vraag of die luchthartigheid nog lang volgehouden kan
worden. Nepal worstelt met grote problemen: een bevolking die in
dertig jaar bijna verdubbeld is tot vijfentwintig miljoen mensen,
vrijwel geen infrastructuur, nauwelijks industrie en handel, heftige
bodemerosie door lukrake ontbossing, geen delfstoffen en een nog
grotendeels analfabete bevolking. In de twee weken van de trektocht
kwamen wij nergens een dokterspost of ziekenhuisje tegen, hier
en daar slechts een enkel schooltje en vrijwel nooit iets van gezag of
bestuur. De economische ontwikkeling houdt net een beetje de bevol-
kingsgroei bij, maar van een fundamentele verbetering van de situatie
van de bevolking is nauwelijks sprake. Ik heb er in de bijna vijfen-
twintig jaar dat ik er kom in ieder geval niet veel van gemerkt. Maar
ik moet ook toegeven dat ik er ook niet achter ben gekomen waar dat
geld voor al die duizenden nieuwe motorfietsen vandaan komt. Met
zestig euro per maand kun je je zo'n ding niet permitteren.

(16-11-2002)
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Het wekelijkse gesprek met de minister-

president

Nieuwspoort, podium voor pers en politiek, zoals her zichzelf trots
noemt, bestaat veertig jaar. Dat is in Den Haag uitgebreid gevierd, met
als hoogtepunt de heropening van her verbouwde pand (her vroegere
hotel Centraal in de Lange Poten, nu deel van her gebouwencomplex
van de Tweede Kamer) vorige week zaterdag door minister-president
Balkenende. Die had er duidelijk zin in, want hij verluchtigde zijn
speech met veel vrolijke improvisaties. Hij was er ook thuis, want
hij kwam er al als kamerlid en komt ook nu als minister-president
nog graag Tangs en dat zeker niet alleen op vrijdagmiddag, als in
Nieuwspoort na de ministerraad her gesprek met de minister-presi-
dent plaatsvindt. Datwekelijkse televisiegesprek is bijna identiek met
Nieuwspoort geworden, al is her een traditie die toch war jonger is.
Eind jaren zestig is minister-president Piet de Tong ermee begonnen,
naar de legende wil omdat hij her niet prettig vond op vrijdagavond
thuis steeds onder her eten door journalisten gebeld to worden. Zo
erg zal hetwel niet geweest zijn, want her tijdsgewrichtwas toen toch
nog niet zo dat hoogwaardigheidsbekleders zomaar gebeld werden.
Een geheim telefoonnummer was toen ook minder nodig en minder
gemakkel'ijk to krijgen dan nu.

Her wekelijkse televisiegesprek met de minister-president is voor
Nederlanders een vanzelfsprekendheid, zoals ook niemand her gek
vindt (hoogstens `onverstandig') als de minister-president door de
week ook nog eens zijn opwachting maakt bij Barend en Van Dorp
of zich laat verleiden tot een antwoord op de uitdagende vragen van
Wouke van Scherrenburg. Zo vanzelfsprekend is dat toch niet. In
Duitsland is Schroder echt niet elke week bereid voor de televisie zijn
beleid to verdedigen en bij Blair en Chirac zijn televisieoptredens dui-
delijk geensceneerd. Bij de Amerikaanse president is dat in extreme
mate her geval. Alle tentoongespreide spontaneiteit en informaliteit
(`John, your question please') ten spijt gaat her dan om zelden voor-
komende en geheel geregisseerde evenementen. Her geniale van een
man als Bill Clinton was dat hij her spel van de suggestie van een
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direct en persoonlijk contact met iedere individuele journalist tot een
hoge graad van geloofwaardigheid wist to verheffen. Nederlandse
politici zijn daar misschien wat minder goed in, maar ze zijn zeker
minder geregisseerd en vaker gewoon in gesprek op televisie dan hun
buitenlandse collega's.

Televisie is bet politieke medium (nooit `media' zeggen!) bij uit-
stek geworden. Als je de Nederlandse bevolking vraagt of men wel-
eens naar politieke uitzendingen kijkt, zegt een kleine go% dat men
dat met enige regelmaat doet. Als het om de politieke berichtgeving
in de krant gaat, blijkt nauwelijks een derde die regelmatig to volgen
en de radio telt als meningsvormend medium nauwelijks meer mee.
In radio en krant heerst bovendien bet woord, bij de televisie is het
beeld overheersend. Dat heeft nogal wat consequenties. Het gaat bij
televisie om de eerste indruk en het gevoel dat deze oproept. Is dit
een aardige man, lijkt hij `echt' en is hij eerlijk? Bij radio is dat al veel
minder het geval, al roept ook een stem onmiddellijk een emotie op.
Niet iedereen is begiftigd met het vertrouwenwekkende en warme
timbre van Hans van Mierlo. lemand als Margaret Thatcher heeft
welbewust haar stem naar een lager register geoefend en ik vermoed
dat Melkert in de laatste fase van de verkiezingscampagne hetzelfde
heeft gedaan. Zijn stem klonk minder scherp dan normaal, maar door
meer ingehouden to spreken verdween ook veel van de levendigheid.

Er zijn echte radiostemmen, die soms huizen in personen die in
werkelijkheid in geen enkel opzicht beantwoorden aan bet fantasie-
beeld dat de stem opwekt. Ik herinner me nog hoe verbaasd ik als
jongen was toen ik G.B.J. Hilterman voor het eerst in het echt zag.
Het was een kleine, gedrongen en nogal gezette man, terwijl ik me
een soort De Gaulle had voorgesteld. Tegenwoordig heb je ook van
politici die je op de radio hoort, een beeld dat Ios staat van de indruk
die de stem maakt. Dat is het televisiebeeld. Ook dat beeld hoeft niet
to kloppen met de werkelijkheid, maar het is wel onze werkelijk-
heid. Pim Fortuijn was televisie en iedere minister-president wordt
het naarmate het vrijdagse gesprek meet ritueel en routine tegelijk
wordt.

Met de verandering in dominantie van een medium verandert ook
de boodschap. In de krant gaat het om de boodschap en de argumen-
ten die daar voor en tegen zijn. De krant vertegenwoordigt niet uit-
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sluitend, maar toch in belangrijke mate het cognitieve aspect van het
politieke bedrijf. De radio doet dat ook nog, maar de gevoelsmatige
kant is daar toch al sterker. Bij televisie overheerst dat. Politieke debat-
ten optelevisie zijn vooral ook emotionele en emotionerende kracht-
metingen tussen politici. Aan het begin van het televisietijdperk is her
debar tussen Kennedy en Nixon exemplarisch geweest voor alles war
daarna kwam. Kennedy won, omdat hij er dankzij de schmink beter
uitzag dan Nixon, die van dit soortwuftheid niets moest hebben. We
weten nu dat Kennedy toen al ongeveer een medicijnkastje per dag
leeg at om nog een beetje op de been to blijven, maar op de televisie
zag hij er gezond en vitaal uit. Daar reageren mensen intuitiefop als
de dieren die ze zijn. Wat ze zien, is de belofte van een goed nageslacht
en daar gaan ze voor. Wie de opname terugziet van her dramatische
Iijsttrekkersdebat na de gemeenteraadsverkiezingen van Rotter-
dam voelt het verschil in uitstraling van vitaliteit tussen Fortuijn en
Melkert. Niemand zal zich toen gerealiseerd hebben dat Fortuijn de
oudste was van de twee. Televisie is presentatie en interpretatie tege-
lijk.

Er zijn maar heel weinig politici die de registers van emotie en cog-
nitie in balans weten to houden en ook soeverein weten to bespelen.
Voor de kijkers en kiezers betekent dat dat ze zich geloofwaardig en
vertrouwenswaardig presenteren. Op dit moment lijkt Jan Marijnis-
sen voor een breed publiek degene to zijn die daar opvallend goed in
slaagt. Vorig jaar was dat de verrassing die de verschijning van Jan
Peter Balkenende op her politieke toneel opleverde. Met de keuze voor
Wouter Bos is de Partij van de Arbeid dezelfde weg ingeslagen. Mis-
schien is het toch ook een zoeken naar een nieuw evenwicht na vier
jaar to Paarse `cognitie' en een jaar to heftige `emotie' in de politick.

(30-11-2002)
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Een stukje over `stukjes'

Mijn grootvader had'stukjes' en daarom wilde mijn vader dat niet. Hij
had de pest aan dat nerveuze geblader in de krant elke dag. Was de
koers niet toch gedaald? Had vorige week toch niet beter dat andere
fonds gekocht moeten worden? Het ging om kleine bedragen, maar
mijn opa had niet veel keus. Hij was geen speculant, hij probeerde
voor zijn oude dag to zorgen. Hij heeft tot zijn zeventigste doorge-
werkt en stierf toen plotseling. De voorloper van de AOw had hij nog
net mee kunnen maken. Mijn oma heeft nog 25 jaar, zoals zij het
noemde, 'van Drees getrokken'. Dat was geen weelde, maar verge-
leken daarmee was de opbrengst van haar kapitaaltje toch niet meer
dan wat zakgeld.

Toen oma stierf, was mijn vader zelf at lang en breed met pensi-
oen. Dat is hij nog steeds en binnenkort at langer dan hij in zijn leven
gewerkt heeft. Hij heeft het goed en is zelfs een beetje gaan beleggen
met het geld dat als vanzelf overbleef, toen wij allemaal het huis uit
waren. Als kleine belegger volgde hij het voorbeeld van zijn kinde-
ren, die at jong investeerden in een eigen huis, op hun dertigste at de
eerste lijfrente kochten, vaste klant zijn bij Robeco en - ik zei de gek
- dachten een leuk voordeeltje to halen met een participatie in een
spannende Nederlandse film. Nou, spannend is het inderdaad gewor-
den, maar iedere nieuwe offerte - vrachtschepen! kantoren! - gaat
inmiddels wet linea recta de prullenmand in. Op het dieptepunt van
de markt verkeerde ik zelfs even in zo'n schemertoestand dat ik op
de retourenvelop - ja, ik doe mee en het kost me zelfs geen postzegel!
- op de plaats van de koningin alleen nog maar het profiel van Nina
Brink zag.

De beursgang van World Online lijkt achteraf ook het moment
waarop het geluk de beurs begon to verlaten. Maar wie een jaar gele-
den op de laatste zaterdag van het jaar deze krant opsloeg, kon toch
niet vermoeden dat het in 2002 zo slecht zou gaan, dat nu zelfs de
pensioenen in gevaar lijken to komen. Misschien valt het toch mee,
zo luiden weer de meest recente berichten, maar het gevoel van onze-
kerheid, dat er toch at was, is nu natuurlijk helemaal niet meer weg to
krijgen. Je zou bijna denken dat de tijden van mijn grootvader terug-
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gekeerd zijn, maar hij ging beleggen omdat hij geen pensioen had en
nu gaat het er naar uitzien dat mijn generatie to weinig pensioen zal
hebben, omdat de pensioenfondsen wat al to enthousiast in aandelen
gestapt zijn. Ook als de schade meevalt, blijft nog het probleem van
de staatsschuld die over 20 jaar afgelost moet zijn om de dan snel
stijgende kosten van de vergrijzing en dus van de now to kunnen
opvangen. Als ook dat weer meevalt, moeten we ons er meteen maar
op voorbereiden dat binnen de Europese Unie de landen die nog hele-
maal niet gespaard hebben voor de oude dag een dringend beroep op
onze solidariteit zullen doen.

Moet ik nu net als mijn opa tot mijn zeventigste blijven werken
en dan maar hopen dat de dood zich genadig over mijn kinderloze
leven ontfermt? Met ongeveer dit argument heeft Bismarck meer dan
een eeuw geleden 65 jaar tot de officiele pensioenleeftijd gemaakt.
De levensverwachting van de Duitse arbeider lag daar net onder en
die van de ambtenaar er net boven. Die paar maanden geld zonder
to werken zou de staat nog wel kunnen opbrengen, al heeft het in
de praktijk toch nog heel lang geduurd voor vaker dan incidenteel
pensioen werd uitbetaald. Met de huidige Ievensverwachting en de
feitelijke daling van de pensioenleeftijd tot iets meet dan 6i jaar is
de pensioenduur,gestegen tot gemiddeld meer dan 20 jaar. Bijna als
vanzelfsprekend wordt aangenomen dat het pensioen ook zo hoog
is dat de levensstijl die men zich eigen heeft gemaakt, ook onverkort
kan worden gehandhaafd. Voor die garantie is heel veel geld nodig en
zonder ons of to vragen of dat allemaal wel zo nodig is, is mijn gene-
ratie wel heel erg druk doende to zorgen `voor later'. Als het even kan,
moet dat `later' ook steeds vroeger beginnen. Op tijd stoppen heet
dat, maar waarom eigenlijk? De meeste mensen zeggen in enquetes
dat ze hun werk erg leuk vinden en ook zeer hechten aan het dagelijkse
contact met collega's. Vrijwel iedereen gaat al een of twee keer perjaar
metvakantie en als er gezeild, motor gereden, gegolfd of in Frankrijk
getuinierd moet worden, dan wordt dat nu ook al volop gedaan. Twin-
tigjaar golfen ofbridgen, ook de Hoge Raad zal daar toch een situatie
van ondraaglijk en uitzichtloos lijden in willen zien.

De grote en langdurige daling van de beurskoersen over een breed
front heeft veel mensen hardhandig duidelijk gemaakt dat bet zorgen
voor een lange en blijvend leuke oude dag misschien toch iets to veel
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als een operatie op de korte termijn is opgevat. Allemaal even snel
wat geld maken naar het voorbeeld van de enkeling die heel snel heel
veel geld heeft gemaakt. Bovendien wordt nu zichtbaar dat wat er
uitzag als spreiden van risico's (eigen huis, pensioen, lijfrente, beleg-
gingen) in veel opzichten juist risicostapeling is geworden. In veel
gevallen is zelfs de hypotheek gebaseerd op de verwachting van een
blijvend vriendelijke beurs. Gedraagt die zich plotseling anders, dan
merk je dat op alle fronten tegelijkertijd en misschien ook blijvender
dan wannneer het goed gaat. Terugkijkend naar een aantal jaren van
aantrekkelijke aanbiedingen (aandelenlease, participatiemaatschap-
pijen, winstverdubbelaars en wat al niet) krijg ik ook steeds meer het
wat onbehaaglijke gevoel dat al die mooie nieuwe. beleggingsproduc-
ten (een wel heel bedrieglijk woord) altijd pas aangeboden worden als
de koersen al hoog staan. Ik lees de kleine lettertjes dan nu ook zo,
dat in hetverleden door de aanbieder behaalde resultaten geen enkele
zekerheid bieden voor de toekomstvan de klant. Uit zelfbescherming
kijk ik voorlopig in ieder geval maar niet meer naar de koersen van
mijn `stukjes'.

(28-12-2002)
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Halverwege de campagne

Her is nu al to veel, maar toch ook een verademing. Je kunt de tele-
visie niet aanzetten of je ziet lijsttrekkers: in debat, in gesprek, op
toernee, op werkbezoek. AIs ze er even zelf niet zijn, worden ze wel
nabesproken, hun prestaties beoordeeld en hun kansen gewogen.
War dat betreft, is her maar goed dat de campagne dit keer zo kort is.
Over ruim tien dagen is het weer voorbij, maar een dag later begint
dan weer de stoelendans rond de vorming van een nieuw kabinet.
Dezelfde gezichten, maar minder in aantal, trekken dan weer iedere
avond op alle zenders langs.

Toch een verademing, omdat de opgefokte sfeer, die vorig jaar om
deze tijd begon to ontstaan, nu ontbreekt. De lijsttrekkers zijn ook
meer aan elkaar gewaagd en accepteren elkaar ook meer in hun rol.
Natuurlijk, het blijft televisie en dus telt de eerste indruk. Hoe ziet de
lijsttrekker eruit, wat heeft hij of zij aan, hoe klinkt de stem en beves-
tigt de lichaamstaal wel het gemak en de zelfverzekerdheid die zo
graag gedemonstreerd worden? Iedereen doet opvallend zijn best een
montere indruk to maken en vooral ook zo aardig mogelijk gewoon
to zijn. Iedere vorm van arrogantie of betweterij is uiteraard uit den
boze, maar ook betrokkenheid of bezorgdheid blijft op de lange duur
alleen in kleine doses verteerbaar. Dit snort nature] is moeilijk vol to
houden. Vermoeidheid is een gevaarlijke spelbreker, die diepe groe-
ven in her gezicht trekt en in de stem ongeduld verraadt. Het valt alle-
maal nog mee. Niet alleen omdat we pas halverwege de campagne
zijn, maar ook omdat de partijen bijna allemaal nieuwe lijsttrekkers
het veld in hebben gestuurd. Ze dreigen niet met hun boosheid, maar
stralen levenslust uit, altijd bereid om de armen uit de mouwen to
steken en samen met anderen bet karwei to klaren.

Nederland herrijst, dat gevoel begint to ontstaan. Dat is eigenlijk
heel opmerkelijk, want uit alle cijfers blijkt dat Nederland economisch
en financieel gevaarlijk aan het wegzakken is. Er zal flink bezuinigd
moeten worden en de lasten zullen onvermijdelijk fors stijgen. De
werkloosheid begint alweer op to lopen en de kansen op beperking
van de wAo-instroom of de noodzakelijke verschuiving naar boven
van de pensioenleeftijd nemen navenant af. Anders dan bij de verkie-
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zingen van 15 mei 2002 zijn werk, inkomen en sociale zekerheid wel
weer een thema, maar de ernst van de situatie wil toch nog niet hele-
maal doordringen. De effecten van de verslechterende economic zijn
op bet niveau van de individuele burger nog nauwelijks waarneem-
baar. De discussie over de nodige bezuinigingen krijgt daardoor iets
onwerkelijks en wordt zelfs bijna hilarisch. Men overbiedt elkaar in
de hoogte van het to bezuinigen bedrag en praat gemakkelijk over
het ontslaan van elke vierde ambtenaar of her schrappen van een
derde van alle subsidies. Dat betekent in de praktijk het verdwijnen
van tienduizenden arbeidsplaatsen, een structurele verhoging van de
werkloosheid, veel minder dienstbetoon aan de burger, een enorme
begrotingspost aan wacht- en afvloeiingsgelden en veel vervroegd
pensioen. Tel uit je winst.

Zover zal het dus wel niet komen, maar de toon van het debat her-
innert toch nog steeds aan het negatieve triomfalisme van vorigjaar.
Alsofal die voorzieningen nietvoor hetwelzijn van de burger bedoeld
waren. Elk onderzoek Iaat zien dat de Nederlandse burger niets kwijt
wil van de verworvenheden van de verzorgingsstaat. Van de AOW tot
de wAO, van `gratis' onderwijs tot goedkoop openbaar vervoer, van
huursubsidie tot AWBZ, de verwachting is eerder dat er meer en beter
geboden wordt dan dat men meer zelfzal moeten kiezen, omdat men
er ook zelfvoor moet betalen. Tegelijkertijd is de burger ook geneigd
om impulsiefneen to roepen tegen voorzieningen die hij toevallig zelf
op dat moment niet nodig heeft.

Politick was in het verleden vaak het beloven van meet en beter, het
in het vooruitzicht stellen van `leuke dingen voor de mensen'. Daar is
nu weinig meer van to merken. Het lijkt er eerder op dat leuke mensen
vervelende dingen beloven. Het moet allemaal niet alleen duidelijk
veel minder, maar er is ook een sterke behoefte om grenzen to stel-
len en to denken in termen van sancties, straffen en verboden. Bij de
voorzieningen van de verzorgingsstaat betekent dat vooral het ver-
hogen van de drempels, het aanscherpen van de toelatingscriteria en
het dwingen tot het nemen van meer eigen verantwoordelijkheid. De
meeste mensen zijn het daar wel mee eens, simpelweg omdat ze het
niet op zichzelf betrekken. Het geldt vooral voor de anderen.

Als het gaat om de integratie van allochtonen wordt de toon nog
wat scherper. Dat geldt voor de inburgeringscursussen, waar nu
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vooral gekeken wordt wat er moet gebeuren als mensen zich daar aan
onttrekken of er niet voor slagen. Her geldt ook voor de beperkingen
in de toelating van huwelijkspartners uit her land van herkomst (van
de ouders) en her is heel duidelijk to zien in her plotseling opgelaaide
debar over de vrouwensluier. Toch wordt daarin meteen ook duidelijk
hoeveel moeite we hebben met het verbinden van iets war normaal tot
de persoonlijke vrijheid gerekend wordt. Dat is ook wel weer aardig.
Het gaat uiteindelijk over onze eigen normen en waarden, die her
moeilijk maken de sluier als sociaal feit to accepteren en het tegelij-
kertijd moeilijk maken het als persoonlijke keuze to verbieden. Dat
zijn geen leuke dingen, maar her is wel een leuke discussie, omdat
het last zien hoe belangrijk `onze' waarden voor onszelf zijn en hoe
lastig her is dat ze niet onmiddellijk verbonden zijn met duidelijke
gedragsnormen. Die zullen we zelf moeten ontwikkelen. Dat lijkt in
de discussies in deze verkiezingscampagne nu toch noodgedwongen
to gebeuren. Dat is dan toch weer winst.

(11-1-2003)
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Tijd voor vrolijke politiek

Opgewekt, ja opgewekt, dat is het woord dat de stemming in de
lijsttrekkersdebatten en de sfeer van de verkiezingsstrijd her beste
weergeeft. De kunst zal zijn om dat in de komende tijd ook vast to
houden. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want bet zal een moeilijke for-
matie worden en naarmate de weken maanden worden, slaat onver-
mijdelijk ook de verzuring toe. Het open boordje is dan geen teken
van vitaliteit meet, maar de vermoeide reactie op een to lange dag met
teveel gepraat en to weinig resultaat. Ik voelde dat woensdagnacht in
het einddebat al een beetje aankomen. De eerste tekenen van irritatie
werden al zichtbaar bij de overwinnaars. Daar zitten de kiezers - een
paar honderdduizend meer nog dit jaar dan in mei 2002 - vast niet
op to wachten. Ditwaren de verkiezingen van de nieuwe gezichten en
een nieuwe, vrolijke en vriendelijke stijl. Dat beviel iedereen goed en
al worden in de politiek ook nieuwe gezichten snel oud, de nieuwe
stijl vraagt er juist om verder ontwikkeld to worden. Enthousiasme
als beleid dus.

De betekenis daarvan moet niet onderschat worden. Net als vorig
jaar mei is me ook in de afgelopen weken in gesprekken met bui-
tenlandse journalisten iedere keer weer opgevallen hoe verbaasd en
verbijsterd ze soms zijn over bet verschil tussen beleving en beleid
in Nederland. Hoezo bureaucratie? Over welke pensioenproblemen
hebt u het? Weet u eigenlijk wel wat wachtlijsten zijn? Is er een ander
land met zoveel allochtone parlementariers? Is dit land trouwens wel
trots genoeg op zijn positie als sociaal laboratorium? Beseft u wel
dat u nog altijd tot de rijkste landen van Europa hoort? Hebt u wel een
goed beeld van de problemen in de andere landen? Is de Nederlander
niet wat al to verwend geraakt en veel to kritisch over wat er in zijn
eigen land nog verbeterd kan worden? Puinhopen had niemand van
de journalisten waargenomen. Ookvan de zo breed gedemonstreerde
en zo dreigend uitgedragen boosheid van het laatste jaar was nog maar
weinig terug to vinden.

Op de dag na de verkiezingen lijken ook de grootste verliezers plot-
seling tevreden winnaars. Ineens heeft iedereen ook weer zin in bet
politieke handwerk van de parlementarier. Tegelijkertijd beseft iedere
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politicus nu ook dat de gunst van de kiezer weer snel verspeeld kan
worden. In toenemende mate is de kiezer onderhevig aan stemmin-
gen. Naast de nog altijd groeiende groep zwevende kiezers die vooral
geplaagd worden door programmatische twijfels, bepalen vooral de
wisselkiezers her beeld. Zij laten zich leiden door hun gevoel en hun
intuitie. Ze kijken dan ook vooral naar de uitstraling van de persoon
van de lijsttrekker. Omdat hij voor hen natuurlijk niet echt als persoon
bestaat, maar alleen als televisiebeeld, kan het enthousiasme zowel
hevig als kortstondig zijn. Dat is meteen her verschil met afkeer: ook
hevig, maar meestal blijvend. Verder toch volstrekt onvergelijkbare
politici als Ad Melkert, Winny de Jong en Emile Ratelband hebben
aan den Iijve ervaren hoe ongenadig hard de afwijzing dan kan zijn.

Helemaal willekeurig gebeurt dat zeker niet. De kiezer is duidelijk
niet gek. Vorigjaar hebben de gevestigde partijen een waarschuwing
moeten incasseren, nu heeft geen enkele niet-serieuze kandidaat ook
maar een poot aan de grond gekregen. De afkeer die van sommige
kandidaten en lijsttrekkers toen en nu gevoeld werd, kwam voort uit
het onbehaaglijke gevoel dat zij onvoldoende hielden van de mensen
wier stem ze nodig hadden. Het geheim van mensen als Bill Clinton,
Tony Blair en zeker ook Wouter Bos is dat ze op her juiste moment de
individuele kiezer een gevoel van aandacht en betrokkenheid weten
to geven. Ze lijken veel dichterbij dan ze feitelijk zijn. De kiezer voelt
de warmte en zoekt die nog eens extra op. Begrijpelijk, want met zijn
stem legt hij in principe ook zijn lot in handen van iemand die hij
niet kent en in wie hij toch vertrouwen moet hebben. Dan wel graag
iemand die behalve `bekwaam' - Wim Kan voelde lang geleden al aan
dat er meet nodig was - vooral ook aardig is.

Dit is geen stofwaar regeerakkoorden van gemaakt worden, maar
her zijn wel akkoorden die in her regeren meer door mogen klinken.
Er is in Nederland grote behoefte aan een opgewekte manier van
politiek bedrijven, een enthousiaste presentatie en een aardige uit-
straling. Dat betekent niet dat problemen plotseling ontkend of gere-
lativeerd zouden moeten worden, maar dat er op een meer energieke
en inspirerende manier over de aanpak van problemen gesproken kan
worden. Nederland ligt niet in puin en bevindt zich ook niet op de
rand van de sociale of economische ineenstorting. Een lichte toon in
de omgang met problemen is niet hetzelfde als luchthartigheid, maar
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schept wel de ruimte om het zoeken naar oplossingen tot een meer
gezamenlijke onderneming to maken. Misschien kan zo bij de bur-
gers ook meer begrip ontstaan voor beleid dat tijd kost om resultaten
to bereiken. Het huidige ongeduld - zo vaak getoond de laatste jaren
- is ten dele toch ook een reactie op een wijze van politiek bedrijven
en beleid maken, die wel serieus maar weinig inspirerend is. Er wordt
veel geklaagd over regelzucht, en terecht, maar van zuchtend beleid
wordt ook niemand vrolijk.

Pim Fortuijn kon ontzettend zeuren en zuigen, maar op zijn beste
momenten had hij ook een aanstekelijke vrolijkheid en straalde hij
levenslust uit. Dat is op een prettige manier besmettelijk. Jan Peter
Balkenende vorig jaar en Wouter Bos dit jaar lijken in dat opzicht op
hem. Het is een moderne en persoonlijke vorm van leiderschap, die
op die manier tot uitdrukking gebracht wordt. Het is ook nooit alleen
maar vorm, want de kiezer heeft wel laten merken vorm zonder aan-
-trekkelijke inhoud nu net zo genadeloos of to straffen als vorig jaar
inhoud zonder aantrekkelijke vorm. Wat men zoekt, is de mooie com-
binatie van inspiratie, competentie en enthousiasme. Daar is zeker
behoefte aan in een tijd waarin de traditionele thema's van de politiek
in Nederland weer alle aandacht moeten krijgen: het behoud van de
werkgelegenheid en het veilig stellen van de sociale zekerheid. Het is
bijna ouderwets cynisch am to zeggen dat juist als het slecht gaat de
behoefte aan opgewekte naturen het grootst is.

(25-1-2003)
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Geluk en inkomensongelijkheid

Ijsland is het gelukkigste land van de wereld, zo blijkt uit onderzoek.
Ik ben er op mijn verjaardag onmiddellijk naar toe gegaan. Her was
midden juli, nog geen 15 graden, het regende en de drank was onbe-
taalbaar. Meteen terug naar huis dus en voortaan weer heel tevreden
met de second best op de wereldranglijst. Geluk wordt in onderzoek
niet aan her metereologische, maar aan her sociale klimaat afgeme-
ten. Met de Scandinavische landen behoort Nederland dan tot de
favoriete bestemmingen voor een gewoon goed leven. Her is er veilig,
vredig, democratisch, welvarend en de sociale verschillen zijn klein.
Zelf plaatsen we daar wel wat kanttekeningen bij, maar in vergelij-
king met de meeste andere landen past achter elk van de mooie ken-
merken een groot uitroepteken.

Geld maaktwel gelukkig, maar geluksonderzoekers als prof. Ruut
Veenhoven van de Erasmus Universiteit hebben toch ook al jaren gele-
den vastgesteld dat vanafeen zeker niveau de absolute hoogte van her
inkomen geen wezenlijke bijdrage meer aan her gevoel van geluk en
tevredenheid geeft. Veel belangrijker is dan het gevoel dat het eigen
inkomen niet onredelijk veel lager is dan van anderen in een vergelijk-
bare situatie. Bovendien moet de inkomensongelijkheid in de eigen
samenleving niet al to groot zijn. In een land als Brazilie is de onge-
lijkheid extreem groot, maar ook in Groot-Brittannie en de Verenigde
Staten is her verschil zeer veel groter dan bijvoorbeeld in Nederland
of Ijsland. Bovendien zijn in landen met een grote inkomensongelijk-
heid naar verhouding veel meer mensen zeer arm. Met andere woor-
den, ze leven in een situatie waarin war meer geld wel degelijk ook
war meer geluk betekent. Van de Engelse bevolking is naar westerse
maatstaven ongeveer een kwart als arm to kwalificeren, in Nederland
gaat het om ongeveer io%. Daarvan is het grootste deel er ook nog
behoorlijk veel beter aan toe dan zijn Engelse lotgenoten.

Inkomensverschillen kunnen door politieke beslissingen groter of
kleiner gemaakt worden. Belastingen en uitkeringen zijn middelen
die daarvoor ingezet kunnen worden, maar ze kunnen ook mede
bepaald worden door afspraken tussen werknemers- en werkgevers-
organisaties over de verdeling van de welvaartsgroei. De grotendeels
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door de overheid geleide inkomensherverdeling heeft in ons land een
enorme omvang aangenomen. In 1999 bedroeg her primaire inko-
men van de Nederlandse huishoudens 223 miljard euro. Aan uitke-
ringen werd daarnaast nog eens 61 miljard verstrekt. Het gemiddelde
gestandaardiseerde besteedbare inkomen per huishouden (er is dan
gecorrigeerd voor verschillen in omvang en samenstelling van de
huishoudens) bedroeg in dat jaar ruim 16.6oo euro, varierend van
13.500 euro voor een eenoudergezin tot ruim 19.000 euro voor een
paar zonder kinderen. Vergeleken met de cijfers van tien of twintig
jaar geleden is de ongelijkheid wel toegenomen, maar toch nog altijd
bescheiden. Dat blijkt ook al als we de vergelijking maken naar inko-
mensbron: het verschil tussen pensioen en salaris ligt op ongeveer
20%. De toename van de inkomensongelijkheid heeft zowel to maken
met de snelle groei van het aantal eenpersoonshuishoudens met vaak
een bescheiden inkomen (jongeren, weduwen met alleen now) als
met de opkomst van het tweeverdienershuishouden. De bijdrage van
inkomsten uit vermogen is heel bescheiden, maar daar moet wel bij-
gezegd worden dat dan alleen rekening gehouden is met de reguliere
opbrengst uit vermogen. De groei van vermogen door bijvoorbeeld
koerswinst of de waardevermeerdering van een eigen huis wordt niet
beschouwd als inkomen.

Pommer, Van Leeuwen en Ras hebben in het net verschenen scP-
onderzoek Inkomen verdeeld ook voor hen wat onverwacht kunnen
vaststellen, dat in de laatste dertig jaar juist de inkomensongelijkheid
in Nederland een opvallend constant beeld vertoont. In internatio-
nale vergelijking gaat het bovendien om een zeer gematigd beeld van
de verschillen, zeker wat betreft het feitelijk besteedbare inkomen.
Afwijkingen zijn voor een belangrijk deel onmiddellijk to traceren tot
politieke beslissingen (minder hoge uitkeringen in de sociale zeker-
heid) ofzijn een gevolg van heftige economische schokken. De hoogte
van de opleiding blijkt een van de belangrijkste structurele factoren
to zijn voor de verklaring van inkomensverschillen. Daarna pas is ook
de sector waar men werkt of de leeftijd van belang. De zwakste inko-
menspositie zien we bij mensen die langdurig van alleen een uitke-
ring afhankelijk zijn en bij de huishoudens van allochtonen.

De meeste Nederlanders vinden al tientallen jaren dat de inko-
mensverschillen nog altijd to groot zijn. Zelfs degenen die in de
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hoogste inkomensgroepen zitten zijn voor een belangrijk deel die
mening toegedaan. Tussen 1995 en 2000 stijgt het percentage `ver-
schilverkleiners' bij de hoogste inkomensgroepen tot boven de 50%
en bij de laagste inkomensgroepen zelfs tot 75%. Behalve een meri-
tocratische samenleving - verdienen naar verdienste - is Nederland
dus ook egalitair en nivellerend. De `normen en waarden' wijzen in
ieder geval in die richting, in de praktijk is het beeld natuurlijk wat
minder mooi. Niet alleen omdat veel mensen in hun eigen geval een
groter positiefverschil met anderen juist wel gerechtvaardigd vinden,
maar ook omdat to weinig ongelijkheid in inkomen de prikkel om to
gaan werken kan wegnemen. De armoedeval is als verschijnsel mede
het gevolg van het streven naar verkleining van inkomensverschillen
tussen werkenden en uitkeringsafhankelijken. Wie er door to gaan
werken financieel niet op vooruit gaat, moet wel een hoog arbeids-
ethos hebben om die stap to willen zetten.

Beheersing van inkomensongelijkheid vraagt om een zeer goed
inzicht in de samenstelling en ontwikkeling van de inkomens in een
land, maar ook om een instrumentarium van belastingheffing en
uitkeringenverstrekking dat steeds verder verfijnd moet worden. Op
dit moment betekent het voor de regering vooral een opdracht om de
pijn zo eerlijk mogelijk teverdelen. Dat zal niet gemakkelijk zijn. De
werkloosheid dreigt dit jaar fors to gaan oplopen, de inkomensgroei
gaat ten onrechte nog boven de inflatie uit, de betaalbaarheid van de
pensioenen komt onder druk to staan en de prijs van de zorg vraagt
een steeds groter deel van her inkomen. De informateurs kunnen wat
hoop putten uit de successen van bet verleden, zoals die in de trends
van Inkomen verdeeld staan, maar lessen zijn er niet zo gemakkelijk uit
to trekken. Ik ben niet jarig, maar bet voelt weer als Ijsland.

E. Pommer, J. van Leeuwen, M.Ras (2003). Inkomen verdeeld. Trends in ongelijk-

heid, herverdeling en dynamiek. Den Haag: scn.

(8-2-2003)
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De gelukkige jeugd

Stel, u hebt een aardig voetballend zoontje van een jaar of tien. Niets
aan de hand, komt veel voor. Op een gegeven moment merkt u dat een
groepje jongens van minstens twee keer zo oud maar steeds met uw
zoontje wil voetballen. AIs hij vandaag geen tijd heeft, dan misschien
morgen? Overmorgen dan? Niet, maar in het weekend zal hij toch
wel tijd hebben? Als vader staan je dan twee mogelijkheden open.
De jeugdtrainer van Ajax bellen voor een spoedafspraak of de politie
vragen nu eindelijk eens dat enge groepje pedo's in het park op to
rollen.

Er is nog een derde mogelijkheid en die wordt bedoeld in her tv-
spotje van SIRE dat ik hier even samenvat. U gaat schrappen in de
veel to volle agenda, wat beet: organizer, van uw kind. Hij heeft het to
druk, met bijles, muziekles, verjaardagspartijtjes, bezoeken aan de
logopedist, competitiewedstrijden en war een modern kind allemaal
verder in zijn vrije tijd moet doen. De SIRE-boodschap is duidelijk.
Een kind mag geen kind meer zijn en kan niet eens meer vrij beschik-
ken over zijn tijd. Het is.een aansprekend beeld, alleen is het op weinig
meer gebaseerd dan wat impressionistische berichten uit de Central
Park-scene in New York en uiteraard de Amsterdamse grachtengor-
del. Je ruikt HPIDe Tijd.

Deze week verscheen de Rapportagejeugd 2002 van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Het grootste deel van het rapport gaat over het
vrijetijdsgedrag van jongeren, van kleine kinderen tot bijna volwasse-
nen. Het is niet gemakkelijk om iets van een verbinding to vinden met
het SIRE-filmpje. Er is weinig dat erop wijst dat jonge kinderen in het
algemeen zo bij de agenda leven als een (klein?) deel van hun ouders
dat doet. Mede door de welvaart hoeven kinderen zich in hun vrije tijd
minder to vervelen dan vroeger, maar als televisie kijken het betere
alternatiefvoor vervelen is, dan kijkt van de 4-Ii-jarigen 14% meer dan
20 uur per week televisie en van de tieners zelfs ruim een derde. Net
als bij drinken (6o% van de 12-18-jarigen) en roken (18%) mag aange-
nomen worden dat dit minimumschattingen zijn. Veel tijd gaat, zeker
bij jongens, zitten in computeren, maar ook in teamsport en zelfs in
vrijwilligerswerk. Het rapport geeft geen inzicht in de baantjes die
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vanaf ongeveer 13-14 jaar na school worden gedaan.
Het lijkt allemaal behoorlijk druk, maar het is niet aantoonbaar

veel drukker dan tien of twintig jaar geleden en bovendien zeggen
de jongeren er meestal bij dat ze al die activiteiten doen omdat ze
`leuk' zijn. Dus niet alleen om de prestatie, de competitie of het geld.
De meeste jongeren zijn ook opvallend positief over hun leven. Twee
derde van de i2-z8-jarigen beschouwt het eigen leven nu als zowat
het beste leven dat ze zich kunnen voorstellen, een nog groter deel
geeft aan niet gekweld to worden door psychische problemen en een
vergelijkbaar groot deel beoordeelt de relatie met de ouders als heel
positief. Alleen het contact met leeftijdgenoten is nog wat mooier:
bijna 40% geeft zichzelf op dit punt een dikke tien! Gelezen wordt
er niet veel meer, maar het is kennelijk wel gezellig in al die huizen
propvol met apparatuur. Drie jaar geleden had de overgrote meerder-
heid van de kinderhuishoudens al minstens twee tv's, en bij vrijwel
iedereen stond ook wel een video, een cd-speler of een pc. Een op de
drie gezinnen deed het overigens zonder krant.

Het beeld is in veel opzichten over het geheel genomen zo positief
dat je bijna zou vergeten dat de in percentages gezien kleine groepen
kinderen en jongeren, die zich niet gelukkig voelen ofer niet goed aan
toe zijn, toch nog groot in aantal zijn. In het algemeen gaat men ervan
uit dat het met 85% van de jeugd goed gaat, in ieder geval zo goed, dat
daar geen overheid, politie ofhulpverlening aan to pas hoeft to komen.
De 15% met wie het niet zo goed gaat, vormt bij elkaar een groep van
bijna een half miljoen jongeren. Daar kan geen hulpverlening meer
tegen op. De echte probleemgroep is waarschijnlijk ook wel aanzien-
lijk Weiner, maar ik schrik toch als ik zie dat bijna 5% van de jongeren
voor het eigen leven geen hoger rapportcijfer dan een 3 wil geven. Dan
heb je dus echt een rotleven. We vinden ongeveer evenveel jongeren
die aangeven veel to piekeren over hun gezondheid en ook steeds zo
rond de 5% jongeren die aangeven ernstige emotionele problemen to
hebben of geen goede relatie met de ouders. Zeer frequente spijbe-
laars, slechte schoolprestaties, regelmatig delinquent gedrag, regel-
matig gebruik van softdrugs (in mindere mate ook harddrugs) - het
komt allemaal ongeveer in dezelfde mate voor. Uiteraard zijn het per
onderwerp niet steeds andere jongeren, integendeel, er is een behoor-
lijke mate van samenhang tussen de verschillende kenmerken. Uit
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onderzoek blijkt ook steeds duidelijker, dat veel van deze problemen
niet tijdelijk zijn of alleen gebonden aan de fase van de adolescentie.
Bij veel jongeren - vooral bij jongens - blijkt al vroeg sprake to zijn
van een patroon van opstandig en agressief gedrag. Als zich dat in
de tienerjaren nog steeds manifesteert, is het perspectiefvoor de vol-
wassenheid niet gunstig. De kans op misbruik van drank en drugs,
en meer algemeen op de ontwikkeling van een crimineel en asociaal
gedragspatroon is bij deze jongens het grootst. Het trieste is dat er
dan vaak ook teruggekeken kan worden op een jarenlange geschiede-
nis van allerlei vormen van hulp, begeleiding en ook straf, maar dat
het in de meeste gevallen niet veel zoden aan de dijk heeft gezet.

In het tweede deel van de Rapportage jeugd 2002 wordt in het bijzon-
der aandacht besteed aan de vele programme's die er inmiddels zijn
om een ontwikkeling in ongunstige richting to voorkomen of weer
tijdig om to buigen. Van de uitkomsten word je niet direct vrolijk. De
effectiviteitvan de meeste van deze programma's is wetenschappelijk
onvoldoende aangetoond of nog niet aantoonbaar. Toch moet je wat
doen.

E1ke Zeijl (red.), Rapportagejeugd 2002 (2002). Den Haag: scp.

(22-2-2003)

Degelukkigejeugd 253



Iets to vieren

Vandaag, 8 maart, is bet Internationale Vrouwendag. Een goed
moment om eens to kijken hoe het met de mannen gaat. Op veel
punten niet zo best. Er worden wel altijd wat meer jongens dan meis-
jes geboren, maar hun levensverwachting is met 76 jaar nog altijd vijf
jaar korter dan die van vrouwen. De gemiddelde Ieeftijd bij overlijden
ligt nu op 72 jaar, voor vrouwen is dat bijna 78 jaar. Mannen plegen
twee keer zo vaak suicide als vrouwen en hun aandeel verkeersdo-
den is bijna drie keer zo hoog. Roken, drinken en drugs gebruiken
komen bij mannen ook veel meer en in veel zwaardere mate voor dan
bij vrouwen, at wordt her verschil bij roken wel kleiner. Meer vrouwen
zijn gaan roken, terwijl mannen dat juist minder zijn gaan doen. Niet-
temin sterven er nog altijd drie keer meer mannen dan vrouwen aan
longkanker. Met het hartinfarct is het bij mannen tussen de 40 en 8o
jaar de belangrijkste doodsoorzaak: elk ruim 5ooo gevallen per jaar.

Ook op andere terreinen doen mannen bet niet zo best. Crimina-
liteit is nog altijd vooral een zaak van (jonge) mannen, die dan ook
bijna 95% van de gevangenispopulatie uitmaken. Ook in psychia-
trische.inrichtingen en instituten voor verstandelijk gehandicapten
treffen we meet mannen dan vrouwen aan. In het onderwijs zijn
jongens nu de achterstandsgroep aan bet worden. Er zijn nog geen
aparte programme's of bijzondere scholen alleen voor hen, maar bet
is duidelijk dat de meisjes het in alle opzichten beter doen. Ze preste-
ren beter, halen vaker hun examens en verlaten minder vaak de school
zonder diploma. In de jongste generaties is het opleidingsniveau van
meisjes nu hoger dan dat van de jongens. Dertig jaar geleden was net
20% van de universitaire studenten van het vrouwelijke geslacht, nu
is dat meer dan de helft. Letteren, rechten, medicijnen, psychologie
en pedagogiek zijn echte `vrouwen'-studies geworden.

Vrouwen doen bet goed en zelfs steeds beter. De achterstand die
Nederland had op het gebied van de arbeidsparticipatie door vrou-
wen is inmiddels grotendeels verdwenen, at blijft het verschil met de
mannen toch nog groot. Meer dan de helft van de vrouwen tussen 15
en 65 jaar is minstens 12 uur per week aan bet werk. Bij de mannen
ligt dat percentage op 77. Een op de zes mannen en ongeveer twee-
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derde van de vrouwen werkt in deeltijd (wel meer dan 12 uur). Taak-
combineerders - werken en zorgen voor kinderen en huishouden
- vinden we ook onder mannen, maar in meerderheid gaat her toch
om vrouwen. Kinderopvang, oppas en overblijven zijn snel populair
en algemeen geworden, maar her blijven dure oplossingen. Een kin-
deropvangplaats is op jaarbasis duurder dan een studieplaats aan de
universiteit.

Geleidelijk aan neemt bet aandeel vrouwen in hogere posities toe,
maar bet gaat pas echt snel als er bewust naar een hoger aandeel
vrouwen gestreefd wordt. We zien dat bij de burgemeesters (bijna
20% vrouw) en bij kamerleden (ongeveer een derde), maar op hoge
ambtelijke posities, als hoogleraar of als manager in bet bedrijfs-
leven komen we toch maar heel weinig vrouwen tegen. De een ziet
daarin bet bewijs van de aanwezigheid van een glazen plafond, de
ander wijst op de negatieve effecten van de voorkeur voor deeltijd-
werk en de in ieder geval voor bet bedrijfsleven oninteressante stu-
dievoorkeur van de meeste vrouwen. Economie, techniek of typische
betavakken worden door meisjes nog altijd weinig gekozen. In
vakken waar zij wel in geinteresseerd zijn, kiezen zij meestal weer
niet voor de beleids- of managementsvariant.

Her kabinet vindt bet belangrijk dat vrouwen een betere positie op
de arbeidsmarkt krijgen en dat mannen meer zorgtaken gaan vervul-
len. Ze doen dat inmiddels duidelijk al wel meer dan in bet verleden,
maar bet houdt toch niet over. In 1975 besteedden vrouwen zes keer
zoveel tijd aan schoonmaken als mannen. Nu is dat nog drie keer zo
veel, maar dat komt toch vooral omdat vrouwen zoveel minder zijn
gaan poetsen. Een goede ontwikkeling is zeker dat bet verschil tussen
mannen en vrouwen in tijdsbesteding aan de zorg voor de kinderen in
de afgelopen decennia behoorlijk verminderd is en dat beide partijen
daar juist meer tijd aan zijn gaan besteden. Staatssecretaris Phoa zet
zich onder bet motto `It takes two to tango' enthousiast in voor de
toch wat verrassend `Mannen in de hoofdrol' gedoopte campagne,
die mannen tot meer taken thuis wil bewegen.

Heel veel verschil zal de campagne niet maken. De tijd van de tra-
ditionele `harmonieuze ongelijkheid' (man werkt, vrouw zorgt) ligt
nu wel definitief achter ons, maar zoals de meeste vrouwen met een
gezin deeltijdwerkers zijn, zo zijn de meeste mannen hoogstens deel-
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tijdzorgers. Echte rolwisseling komt bijna nietvoor en na de geboorte
van het eerste kind gaat twee derde van de vrouwen minder werken en
nauwelijks een op de tien mannen, Van de vrouwen zou de meerder-
heid het ideaal vinden als beide partners half-om-halfzouden verdie-
nen en werken, van de mannen is dat een kleine minderheid. Allebei
fulltime aan het werk lijkt 40% van de mannen ideaal, tegen 4% van
de vrouwen. Bijna geen enkele man zou er blij mee zijn als geen van
beiden-nog zou hoeven to werken, tegen ongeveer 20% van de vrou-
wen. Wie zich nog de verschrikkelijke vrouw van Maarten Koning uit
Het Bureau herinnert, weet nu dus dat er heel veel Nicoliens onder ons
zijn: vrouwen die eigenlijk niet willen -dat hun man werkt.

Uiteindelijk lijken de mannen toch weer beter af: de bette banen
en de betere verzorging. Toch is het de vraag of het nog wel zo simpel
ligt. Het grootste deel van de vrouwen en een kleiner deel van de
mannen maken andere keuzes, zoals ook een relatief klein deel van
de vrouwen geneigd is de keuze to maken die voor het grootste deel
van de mannen min of meer vanzelfsprekend is. Een vaste balans,
individueel, principieel of collectief, is er niet. Het is zelfs nog niet
zeker dat het al in alle geva-llen om een keuze en niet om dwang of
rem gaat.

(8-3-2003)
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De eerste Golfoorlog

Ik was op dansles, toen bekend werd dat president Kennedy was ver-
moord. De muziek stopte en op de fiets naar huis wachtte ik op een
teken aan de hemel. Dit moest her einde van de tijden zijn ofminstens
het begin van de derde wereldoorlog. Het viel mee, maar in bijna
ieders herinnering blijkt de moord op Kennedy een soort water-
scheiding in het geheugen to zijn. Niet gemakkelijk voor herhaling
vatbaar. Ik weet echt niet meer waar ik was toen Martin Luther King
en Robert Kennedy werden neergeschoten en bij de aanslag op de
Twin Towers werd pas geleidelijk duidelijk wat er eigenlijk gebeurd
was. De afscheidsreceptie van een collega op bijna hetzelfde moment
ging gewoon verder. Pas een dag later leek dat ongepast en inmiddels
is '9-11' deel van her collectieve catastrofegeheugen geworden.

Op de dag van het uitbreken van wat nu de eerste Golfoorlog genoemd
moet worden, zat ik in bet Intercontinental in Warschau. Her was na
middernacht, het raam stond ondanks de kou een beetje open en de
televisie stond zachtjes aan op CNN. Ik keek op van mijn papieren en
zag voor het eerst de vreemde groenige gloed boven Bagdad. Lichtflit-
sen maakten duidelijk dat de eerste bommen waren gevallen. Peter
Arnett en Wolf Blitzer (een onwaarschijnlijk agressieve naam, die
Harry Mulisch zeker aan een pacifist zou geven) zouden die nacht en
de avonden daarna nog tang het verhaal van een zich in de duister-
nis afspelende oorlog blijven vertellen. In het begin was er nog de
angst voor in alle opzichten onverwachte tegenaanvallen van Saddam
Hussein, maar al snel bleek dat er zelfs niet op enige tegenstand van
betekenis gerekend hoefde to worden. Aan beide zijden was toch wat
al to dramatisch oorlogspropaganda bedreven.

Net als nu, bij her begin van wat de Tweede Golfoorlog zal worden,
hing de dreiging al weken in de lucht. Op de dag van het vertrek naar
Warschau was dat ook op Schiphol goed to merken. Veel mensen
waren bang om to gaan vliegen. Her vreemde is dat ik niet meer zo
goed weetwaarom nu juist die angst toen zo grootwas. Ik kon in ieder
geval mijn auto op de langparkeerplaats meteen naast het busstation
kwijt (dat zou nog maanden zo blijven) en ook in de vertrekhal was
het opvallend rustig. In i99i zou Schiphol per maand hoogstens iets
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meer dan een miljoen passagiers verwerken, nu zijn her er meer dan
drie keer zoveel. Oost-Europa was toen nog een exotische bestem-
ming. We vlogen in een Tupolev met in de business class een picknick-
tafeltje met vier stoelen eromheen. In Warschau volgde de ontvangst
in een viP-room met Opperste Sovjet-allure. Een sfeerloze en slecht
verlichte ruimte vol met kolossale bankstellen in het modderige soort
bruin, dat je ook in Polen nu alleen nog diep in de provincie aantreft.
Erg blonde dames serveerden Coca-Cola alsof her champagne was.
In de dagen daarna zou vooral veel sterke drank geschonken worden,
vaak al 's morgens vroeg. Ik heb toen heel wat ficussen en sansevie-
ria's ongemerkt dronken gevoerd. Het Ijzeren Gordijn was dan wel
gevallen, het was over en weer nog wel wennen.

De Golfoorlog veroorzaakte in Polen op een andere manier angst
en bezorgdheid dan in Nederland. Men was toch bang dat Rusland
weer met zijn spierballen zou gaan rollen en opnieuw de baas zou
willen gaan spelen over de oude vazalstaten. Er heerste.ook onzeker-
heid over de verkrijgbaarheid en de betaalbaarheid van olie. In iggi
was Polen als land en waren de Polen als volk er heel slecht aan toe.
Tot hoog in de regering was de belangrijkste vraag of het zou lukken
de winter door to komen zonder gebrek aan voedsel en verwarming.
In Warschau was ook met dollars of marken vrijwel niets to krijgen.
Alles maakte een armoedige en moedeloze indruk. Tot in het Inter-
continental was het eten slecht en karig. Alleen aan de prostitutie
en het prollige hotelcasino was to merken dat nieuwe tijden waren
aangebroken. Twee jaar later was Warschau al bijna helemaal ont-
daan van zijn grauwsluier en wie er nu komt, herkent de stad van 1991
alleen nog terug aan het vertrouwde silhouet van de bunkerachtige
opera en de stalinistische suikerspin van het cultuurpaleis.

In opdracht van het Nederlandse ministerie van Volksgezondheid
waren we in i99i met een kleine delegatie naar Polen en de andere
landen van het oude Oostblok gegaan om to kijken waar hulp geboden
zou kunnen worden bij de modernisering van de gezondheidszorg.
In de ziekenhuizen - en Oost-Europa telde toen nog onwaarschijnlijk
veel heel grote en heel kale ziekenhuizen - waren de internationale
consultants al bezig hoogwaardige en dure apparaten binnen to lood-
sen. Voor preventieve zorg en vooral voor de zoveel minder lucratieve
zorg aan demente bejaarden, psychiatrische patienten en verstande-
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lijk gehandicapten was nog nauwelijks belangstelling. Op veel plaat-
sen waren we de eerste bezoekers uit het Westen. Onze tolken waren
duidelijk ook nooit eerder in deze `museums ofmadness' geweest. De
tranen stonden hun soms in de ogen en in Roemenie kon ik de tolk
nog net opvangen voor ze onderuitging. De stank en her vuil van een
jarenlang verwaarloosde psychogeriatrische afdeling waren haar to
veel geworden.

Polen was arm, maar de situatie was er toch in alle opzichten veel
beter dan in het zuiden van de Balkan. Contacten met her Westen
waren altijd mogelijk gebleven en veel Poolse medici en wetenschap-
pers waren dankzij familie in Engeland of Amerika goed op de
hoogte van war er op hun vakgebied aan de gang was. Ze spraken vaak
ook goed Engels. Na een paar dagen hadden we echt het idee dat her
vooral een kwestie van veel geld en niet eens zoveel tijd zou zijn om
Polen de aansluiting bij her Westen to laten vinden. Aan de Eu en de
NAVO dacht toen nog niemand. Her ging gewoon om goede medische
hulpverlening en een beetje menselijke patientenzorg. Uiteindelijk
is her allemaal veel sneller gegaan dan ook de Polen zelf toen voor
mogelijk hielden. Op die hotelkamer in Warschau geloofde ik er ook
nog niet in. Het lijkt Lang geleden, maar bij de aanval op Irakvannacht
was het weer even heel dichtbij. Maar ik was wel gewoon thuis.

(22-3-2003)
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Organische architectuur

Vanaf vandaag to bezoeken in de Beurs van Berlage: de tentoonstel-
ling `Organische Architectuur'. Je zou die misschien niet onmiddel-
lijk in de Beurs verwachten, want dat is zelf zeker Been voorbeeld van
organische architectuur. Tien kilometer met de trein naar her zuiden
ligt her hoogtepunt van de organische architectuur in Nederland,
het vroegere hoofdkantoor van de NMB (nu ING). Dat is ook meteen
het bij de Nederlandse bevolking meest geliefde moderne gebouw.
De tentoonstelling zou daar het meest op zijn plaats zijn geweest.
In de Beurs van Berlage wordt uiteraard ruim aandacht besteed aan
het meesterwerk van Ton Alberts en Max van Huut en niet to vergeten
ook de tuinarchitect Copijn. Die toevoeging laat ook al meteen een
essentieel verschil zien. In de rationele benadering van Berlage speelt
de natuur geen rol, in de organische architectuur is de verbinding
met de natuur en de inpassing in het landschap een vanzelfsprekend
onderdeel van het ontwerp. De natuur, de vorm, de kleur en de gele-
ding van het landschap zijn vaak niet alleen het uitgangspunt, maar
ook weer her verdwijnpunt. het gebouw voegt zich als het ware in het
landschap in en versterkt het zelfs.

Er zijn ook opvallende overeenkomsten tussen de Beurs van Ber-
lage en de NMB-bank. In beide gevallen gaat het om kolossale gebou-
wen van baksteen met een gevel die aan alle zijden interessant is en
ook steeds van karakter verandert. De ramen zijn relatief bescheiden
van formaat, maar de centrale ruimten zijn toch hoog en opvallend
licht. Berlage schaamde zich allerminst voor de harde materialen
waar hij mee bouwde en liet de draagbalken en verbindingsconstruc-
ties gewoon in het zicht. In de organische architectuur bestaat een
grote liefde voor zachte vormen en warme materialen als hoot, maar
meer nog dan bij Berlage worden de mogelijkheden van het materi-
aal feestelijk uitgebuit. Zowel het rationalisme van Berlage als het
expressionisme van de organische architectuur is in oorsprong to
zien als een verzet tegen de facadearchitectuur en de neostijlen van de
tweede helft van de negentiende eeuw.

De oorsprong van .de organische architectuur wordt meestal
gezocht in het werk van Rudolf Steiner. Zijn invloed is nog steeds
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zichtbaar en onmiddellijk herkenbaar in de architectuur van de vrije
scholen. In Dornach, het wereldcentrum van de antroposofie even
buiten Basel, is her Goetheanum her meest opvallende voorbeeld van
wat Steiner in zijn architectuur tot uitdrukking wilde brengen. Wie
goed kijkt ziet dat de dakvorm en de geleding van het reusachtige,
geheel uit beton opgetrokken gebouw de vormen van de omringende
heuvels volgen. Een paar jaar geleden hield ik een voordracht in de
grote toneelzaal van het Goetheanum. Ik wilde her eerst niet gelo-
ven, maar her bleek daar inderdaad mogelijk een groot publiek toe
to spreken zonder microfoon en luidsprekers. De borstkasachtige
bouw van de zaal en her fijne korrelstuc op de wanden werkten als
een grote klankkast.

Pieter van der Ree, inrichtervan de tentoonstelling en schrijvervan
de catalogus, ziet het begin van de organische architectuur vooral in
het werk van architecten als Frank Lloyd Wright - de oervader van her
Populaire Nederlandse jaren-dertighuis met zijn erkers en dakover-
stekken - en Antoni Gaudi. Veel later in de twintigste eeuw blijken
voor Van der Ree ook zo verschillende architecten als Le Corbusier (de
kapel in Ronchamp), Hans Scharoun (de Philharmonie in Berlijn) en
Frank Gehry (Guggenheim-museum in Bilbao) tot de `organischen'
gerekend to moeten worden. In zijn opvatting gaat het niet om een
bepaalde stijl ofstroming, maar om een opvatting en een vormentaal.
Bij Rudolf Steiner komt de arch itectuuropvatting voort uit een voor
de meeste mensen - in ieder geval voor mij - nauwelijks to volgen
esoterisch denken, maar het kan ook veel eenvoudiger en aardser.
Watvinden mensen aangenaam in een huis? Welke materialen horen
bij dit land en dit klimaat? In welke omgeving moet her gebouw een
Plaats vinden?

Soms leidt her antwoord op die vragen tot een traditionele en sen-
timentele architectuur, die door Anton Pieck zelf ontworpen lijkt.
De tentoonstelling in de Beurs van Berlage laat zien dat het ook heel
anders kan en ook heel anders gedaan wordt. Een groot deel van de
tentoonstelling is gewijd aan heel recent gebouwde huizen, kanto-
ren, scholen, culturele centra en kerken. In Zwitserland en Oostenrijk
tekent Rudolf Steiner zelfnog mee, maar in Duitsland en Scandinavia
hebben zich toch volstrekt eigen en bij de nationale bouwgeschiede-
nis, de natuur en de leefstijl van het land passende vormen ontwik-
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keld. In Hongarije sluit men aan bij de traditionele volksarchitectuur,
in Australia, Canada en Afrika bij de symbolenwereld van de oor-
spronkelijke bevolking. In Nederland hebben Alberts en Van Huut en
steeds meer ook Thomas Rau hun stempel gedrukt op her organisch
bouwen. Aan de buitenkant is het gigantische Gasuniegebouw in
Groningen al bijna een parodie op de organische architectuur, maar
wie binnen in het zestien verdiepingen hoge trappenhuis omhoog
kijkt is weer meteen verloren. Die kleuren, dat licht, al die verschui-
vende en tegen elkaar in bewegende vormen. Prachtig!

Het is Iogisch dat de organische architectuur geleidelijk een nieuwe
dimensie krijgt, nu er steeds meer aandacht gevraagd wordt voor eco-
logische waarden en voor duurzaam en energiezuinig bouwen. Wat
de meeste mensen aanspreekt is echter toch vooral her nastreven van
harmonie met de natuur, het gebruik van warme materialen en kleu-
ren en zeker ook de verrassing van de onverwachte doorkijkjes. Opval-
lend is ook de prominente positie die het op vele manieren geschuinde
of gebolde dak inneemt. Een huffs moet bescherming bieden en een
groot en overstekend dak symboliseert dat. Dat de behoefte aan een
vriendelij.ke, beschermende en harmonische architectuur ernstiger
genomen moet worden dan nu meestal gebeurt, was het laatste punt
in mijn toespraak bij de opening van de tentoonstelling gisteravond.
Ik voeg er hier aan toe dat ik lang niet alles wat er to zien is ook mooi
vond. Dat geeft niet, want aan het einde van de tentoonstelling is
er nog de mogelijkheid het zelf beter to doen. Kortom, ga kijken en
maak zelfwat mooiers.

Pieter van der Ree, Organische architectuur (2000). Zeist: Vrij Geestesleven.

(5-4-2003)
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Een donderdag zonder witte rook

Net na de verkiezingen schreefik dat het to hopen was dat we een beetje
vrolijke en ontspannen formatieperiode zouden krijgen, waarin de
opgewekte en energieke lijn van de verkiezingscampagne doorgezet
zou worden. Helemaal vertrouwen deed ik het toen al niet, want na
de eerste dagen meende ik al wat zure trekken op de gezichten van de
hoofdrolspelers to zien verschijnen. Dat is allemaal wel erg bewaar-
heid geworden. Van de opluchting over vlekkeloos verlopen verkie-
zingen, die zich in januari van iedereen meester maakte, is niets meer
to merken, ook niet van veel erkentelijkheid voor de bereidheid van
de kiezer om nauwelijks meer dan een maand later bij de Provinci-
ale Staten-verkiezingen nog eens to bevestigen dat de uitslag serieus
.bedoeld was. Natuurlijk hebben de kiezers op 22 januari niet willen
Zeggen dat ze een CDA-PvdA-combinatie wilden, maar de uitslag
van de verkiezingen van it maart kan wel degelijk als zodanig gelezen
worden. De kiezers wisten toen wat hun to wachten stond, althans ze
meenden dat to weten.

Op de avond dat de kabinetsformatie mislukte, was een belangrijk
deel van politick en ambtelijk Den Haag bijeen in Wassenaar voor
het jaarlijkse diner van het InterProvinciaal Overleg en de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Op het IPo/VNG-diner zijn de commissa-
rissen van de koningin, gedeputeerden en burgemeesters gastheer
van bijna 200 vertegenwoordigers van de nationale overheid. Echte
taken worden er niet gedaan, maar de hal en de dinerzaal van Kas-
teel Oud-Wassenaar horen ieder jaar toch tot de meest populaire
ontmoetingsplaatsen. De minister van Binnenlandse Zaken houdt
dan tussen de gangen door een toespraak waarin ook een beetje de
draak gestoken wordt met de altijd wat geprikkelde verstandhouding
tussen de drie bestuurslagen. Minister Remkes kon daarbij natuurlijk
niet om zijn demissionaire status heen en ben-adrukte dat hij niet wist
hoe Lang hij nog minister zou zijn. Dat was die avond geen spel, aan
alle tafels heerste dezelfde onzekerheid over de afloop van de laatste
ronde van de formatiebesprekingen. Ik denk dat de meeste dinergas-
ten - ook de aanwezige ministers en staatssecretarissen - toch wel
op een positieve uitkomst van het overleg tussen Balkenende en Bos
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hebben gerekend, al was her oordeel over de stabiliteit van een zo
moeizaam tot stand komende regering op voorhand al wel negatief.
TQen ik na bet diner de auto instapte, was het eerste wat ik hoorde
de stem van Balkenende die kwam melden dat de breuk nu definitief
was.

Inmiddels weten we meer over wat er zich tussen en om beide heren
heeft afgespeeld, maar wat mij terugkijkend op die avond nog weer
eens duidelijk werd, is hoe klein toch eigenlijk de kring is waarin dit
soort belangrijke go/no go-beslissingen genomen wordt. Zelfs voor
ministers en kamerleden uit de eigen partijen kan het een verrassing
zijn en in tegenstelling tot wat wel gedachtwordt, spelen ambtenaren
er helemaal geen rol in. Zeker niet direct, al tellen de adviezen van bet
Centraal Planbureau wel heel zwaar mee. Meer dit jaar dan vorig jaar
overigens, omdat de toestand van de economie ook zoveel slechter is
en de overheid dus zowel op minder belastinginkomsten als op hogere
uitgaven voor bijvoorbeeld sociale zekerheid moet rekenen. Alleen in
televisieseries als Yes minister zijn bet de ambtenaren die er in een rag-
fijn en perfect vooruitberekend spel van list en bedrog in slagen de
politieke besluitvorming naar hun hand to zetten. Meestal betekent
dit dat alles wordt ingezet om niets to laten gebeuren en zeker niets
to laten veranderen. Het es al vaker gezegd dat de Nederlandse equiva-
lenten van Appleby juist de dienst aan de minister hoog in hetvaandel
hebben stann, maar de eerlijkheid gebiedt er aan toe to voegen dat
de kansen op manipulaties van het Yes minister-type hier ook niet erg
groot zijn. Mede door het coalitiesysteem en de relatief zelfstandige
positie van de ministers ]open opzetjes teveel kans to worden verstoord
door onverwachte bewegingen van anderen. Door het kleine aantal
spelers hebben opzetjes in de formatieperiode wel kans, maar het is
dan toch een zaak van politici onder elkaar.

HetYes minister-misverstand klinkt ook door in bet idee dat bet nietveel

uitmaakt of een kabinet nu we] of niet demissionair is. Alles draait
gewoon door, want feitelijk zijn het toch de ambtenaren die regeren.
Het eerste is waar, bet tweede niet. Natuurlijk wordt er gedaan wat
er gedaan moet worden, maar nu bet kabinet alweer ruim twee keer
zo lang demissionair is als het geregeerd heeft, worden de nadelen
toch steeds duidelijker. Gebrek aan visie en richting worden steeds
voelbaarder, moeilijke beslissingen worden uitgesteld en belangrijke

i

264 Kortgehouden



keuzes politiek controversieel verklaard - en dus een zaak voor de
volgende regering. De Tweede Kamer krijgt steeds minder to doen en
voorstellen die per i januari 2004 zouden moeten worden ingevoerd,
komen overal in de knel. Nee, het wordt hoog tijd dat er een nieuw
kabinet komt. Het is alleen jammer dat het door de kiezers in twee
instanties zo gul verstrekte krediet om een nieuwe start to maken,
alweer bijna, is verbruikt. Van politieke of maatschappelijke onrust is
op dit moment weliswaar nauwelijks iets to merken, maar het onge-
noegen is er niet minder om.

(20-4-2003)
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Nog altijd actueel: Johan Huizinga

Johan Huizinga staat al jaren bij mij in de boekenkast stof to verza-
melen. Dat zou zo gebleven zijn als Jan Blokker niet aandacht had
gevraagd voor het ooit beroemde essay `Nederland's geestesmerk'.
Een wat vreemde titel, maar misschien wilde Huizinga her beden-
kelijke woord `volksaard' vermijden. De uitvoerige schriftelijke ver-
handeling was de neerslag van een lezing die Huizinga op 9 mei
1934 in Zeist hield `op de studentenconferentie over volkseenheid'.
Alweer zo'n raar woord. Misschien leeft er nogwel iemand die daarbij
geweest is - vertel, o vertel dan voor her niet meer kan, wat daar in
Zeist gebeurde!

Jan Blokker ging her vooral om de actualiteit van de vraag wat ken-
merkend is voor de Nederlandse identiteit. Huizinga was niet zomaar
uit cultuurhistorische belangstelling op zoek naar in de geschiedenis
van de natie stevig gewortelde kenmerken. Hij hoopte er deugden in
aan to treffen die ons mogelijk zouden kunnen beschermen tegen
de verleiding van her communisme en het fascisme. Dat lukte hem
niet echt, in ieder geval vond hij de uitkomst zelf niet overtuigend
genoeg om er op to durven vertrouwen. Bovendien wilde hij meer dan
alleen het extremisme buiten de deur houden. Her is misschien wat
al to sterk gezegd, maar in het hele opstel klinkt een verlangen door
naar een geidealiseerd verleden, dat veel trekken heeft van de negen-
tiende-eeuwse Oostenrijks-Hongaarse dubbelmonarchie. Zeker
geen democratic, maar wel een beschaafd samenleven van verschil-
lende volkeren onder de gedeelde heerschappij van een conservatieve
aristocratie, een goed functionerende bureaucratie en een verlichte
burgerij. `Behoud, hervorming en omverwerping' als `de eenvoudige
drieledigheid van het fundamentele temperamentsverschil, dat het
politieke streven bepaalt'.

In minder deftige, maar des to duidelijkere woorden droeg Jan
Blokker vorige week `Nederland's geestesmerk' aan als opmaat voor
een debar bij gelegenheid van de overhandiging van de Gouden Gan-
zenveer voor zijn grote verdiensten voor het geschreven en gedrukte
woord in Nederland. In zijn overwegingen, opgesteld kort na de ver-
kiezingen van 22 januari, klinken nog duidelijk de verbazing en ver-
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bijstering door over bet `lange jaar 2002', dat op dramatische wijze
zowel de ondergang van de traditionele politiek als van alle pogingen
tot vernieuwing en verandering heeft laten zien. Net zoals iedereen
zoekt Blokker naar een verklaringvoor gebeurtenissen die altijd maar
weer als `onnederlands' worden omschreven. Dat zulke dingen - een
politieke moord, een golf van populisme, een Chinese overmaat aan
zelfbeschuldigingen - hier in dit kleine landje' kunnen gebeuren,
blijkt moeilijk to begrijpen. Nog moeilijker to begrijpen is dat bet zo
snel ook weer allemaal in vertrouwde banen terecht kon komen. De
suggestie is er we] dat de onrust voorlopig onzichtbaar voortwoekert
als een veenbrand, maar er is toch weinig meer dat daar op wijst dan
bet ongeloof dat een revolutie zo snel en bijna spoorloos voorbij kan
zijn.

Misschien was bet ook wel geen revolutie. `Nederland's geestes-
merk' laat in ieder geval zien dat de stofwaaruit in Nederland politieke
revoluties geacht worden to ontstaan, kennelijk zelf een deel van ons
geestesmerk is. `Originalton' Huizinga: `Wij leven onder bet zware
dek van een volstrekt verouderd partijstelsel, dat door de misgreep
van bet evenredig kiesrecht is gefossiliseerd. Feitelijk werkt dit par-
tijstelsel reeds lang niet meet, de steeds weer blijkende onmogelijk-
heid van parlementaire kabinetten bewijst bet. Indien onze grote
groeperingen der volksvertegenwoordiging ooit de naam van politieke
partijen hebben verdiend, dan hebben ze de aanspraak daarop toch
reeds Lang verloren.' Zelfs ChristenUnie en sGp mogen zich begrepen
voelen, want Ten christelijke staatspartij is enkel op haar plaats in
de verdrukking', in de oppositie kortom. En ach, bet oprichten van
nieuwe partijen heeft eigenlijk ook geen zin, want `Wanneer men de
massa uitnodigt, zich to groeperen naar ideeen en inzichten, dan is
bet resultaat, dat zij zich groepeert naar belangen, of belangetjes, of
leusjes'. Tot slot is er dan nog de waarschuwingvoor `instincten in bet
algemeen, zoals die van hoogmoed en toorn, waarop de hedendaagse
staatskunst zo gaarne speculeert'.

Huizinga was geen helderziende, hij reageerde met bet nodige pes-
simisme op de ontwikkelingen die hij zeventig jaar geleden zich
zag voltrekken. Hij wist nog niet hoe erg bet zou worden, al zag hij
wel al bet gevaar van `algehele wederzijdse uitroeiing'. Hij nam ten
opzichte van bet algemeen kiesrecht, de evenredige vertegenwoor-
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diging en de democratie een houding aan die nu niet meer alleen als
kritisch, maar als weinig minder dan ondemocratisch en dus ook
moreel onaanvaardbaar zou worden beschouwd. Toch wijst hij op
feilen in het systeem, die ook nu weer worden onderkend. Her gaat
daarbij niet alleen om de staatkundige organisatie, maar ook om de
mede daaruit voortvloeiende verhoudingen op politiek en ambtelijk
gebied. Dat geldt overigens niet alleen voor nu ofvorig jaar, maar ook
voor de situatie begin jaren tachtig, in de dagen van het kabinet-Den
Uyl ofnog eerder, bij de oprichting van D66. De feilen van her systeem
zijn blijkbaar zozeer deel van het systeem - en ook al zolang - dat
meer dan vijlen aan het systeem tot nu toe niet mogelijk is geweest.
Huizinga weet wel hoe dat komt: de veranderingen moeten worden
besloten binnen her systeem, dat door die veranderingen zal worden
`opgeblazen', om een oude D66-term to gebruiken. Dat lukt natuur-
lijk nooit en Huizinga ziet het dus weer somber in: `Rest derhalve de
katastrophe (Gejuich in de verte).'

Tegelijkertijd klinkt er in Huizinga's cultuurpessimisme altijd weer
hoop door. Zo is hij er redelijk zeker van dat de Nederlander redelijk
immuun is voor extremisme. `Gegeven de Nederlandse volksaard'
ziet hij hoogstens ruimte voor een `gematigd extremisme'. Hij schrijft
dat mede toe aan een lange geschiedenis van vrede en welvaart, en hij
verbindt daar meteen een verrassende conclusie aan: `Hoe verachte-
lijk her ook voor ieder die zich vurig en moedig voelt, moge klinken,
als natie en staat zijn wij nu eenmaal in zekere zin satisfait, en her is
onze nationale plicht bet to blijven.' Dat is in het lichtvan de gebeurte-
nissen van vorig jaar temeer interessant, omdat een kabinetsperiode
van uitermate grote nationale zelfgenoegzaamheid en tevredenheid
toen plotseling eindigde in een golf van ontevredenheid bij burgers,
In de woorden van Huizinga: de staat was nog wel `satisfait', maar de
natie niet meer. Op it moment zijn ze het geen van beide, en dat kan
toch niet de bedoeling zijn. Op dus voor een kabinet van satisfait!

`Nederland's geestesmerk' (1934). In: Johan Huizinga, De Nederlandse natie. Vijf
opstellen (t96o). Haarlem: Tjeenk Willink, p. 114-187.

(3-5-2003)
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Mooi bewegen

Mobiliteitsesthetiek. Het is geen mooi woord, maar her is wel goed
dat er eens aandacht voor komt. Dat hebben we to danken aan Fran-
cine Houben, een van de meest gevraagde en ook bij her publiek meest
gewaardeerde architecten van Nederland. Zij is ook de bezielende
kracht achter de Architectuur Biennale die nu in Rotterdam in het
Nederlands Architectuur Instituut en in Las Palmas to zien is. Her uit-
gangspunt is eigenlijk heel simpel: een groot deel van ons dagelijks
leven brengen we in een vervoermiddel door. In de auto, de bus of de
trein trekt bet landschap aan ons voorbij en maken we tegelijkertijd
ook voor ieder ander weer deel uit van dat landschap: van de weg of
het spoor, en alles wat daarbij hoort en daaromheen staat. We bele-
ven die overigens meestal niet op zichzelf als landschap, maar als
aantasting ervan. De weg, de auto's, de trein, de benzinestations, de
geluidswallen, de bedrijfsterreinen zijn vreemde elementen, die de
oorspronkelijke schoonheid van de omgeving bederven.

De vraag is niet of mobiliteit met veel lelijks gepaard gaat, maar
hoe je het mooier zou kunnen maken. De oplossing is niet het verkeer
to verbergen achter bosschages of helemaal onder de grond to laten
verdwijnen. Dat zal soms een goede, maar vaak ook erg kostbare en
voor de verkeersdeelnemer erg saaie keuze zijn. Veel spannender is
her om anders to kijken naar mobiliteit en juist uit to gaan van mobi-
liteitals een mogelijkheid om een nieuwe en eigen vorm van esthetiek
to creeren. We staan er letterlijk niet bij stil, dat we dat in veel opzich-
ten al doen zonder het ons bewust to zijn. De snelweg van Amersfoort
naar Apeldoorn ofZwolle loopt door een mooi deel van de Veluwe. De
traditionele reactie is dat het jammer is dat die weg daar afbreuk aan
doet. Toch genieten de meeste automobilisten van een landschap dat
alleen maar dankzij de weg voor hen bestaat en staan fietsers graag
even op een viaduct stil om naar het schouwspel van bet autoverkeer
to kijken. Ik vind de met de weg meebuigende rij windmolens ten
noorden van Lelystad een prachtig beeld opleveren. Hetzelfde geldt
voor een grootverkeersplein bij nacht, met al die lampen die in lange
lijnen door en langs elkaar lopen. De weg langs de raffinaderijen op
de zuidoever van de Nieuwe Maas, de spectaculaire route dwars door
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her DsM-complex in Geleen, de trein die Amsterdam `rondt', het uit-
zicht op Rotterdam vanaf de Brienenoord-brug, het zijn hoogtepun-
ten in een heel ander soort kunstreisboek van Nederland.

Anders kijken naar een landschap dat door en voor mobiliteit is
ontstaan of ontdekt kan worden, houdt ook een andere tijdsbeleving
in. De snelheid van auto's en treinen houdt ook een andere waarde-
ring in van her tempo waarin de omgeving verandert. Aan het begin
van de vorige eeuw kon nog gezegd worden dat het genoeglijke tempo
van de auto in combinatie met een wat hoge zit een unieke manier was
om van het landschap to genieten. Dat vinden wij nu misschien meer
passen bij een fietstochtje, maar juist datverschil maakt duidelijk dat
de keuze tussen vervoermiddelen ook een keuze in aard en intensiteit
van esthetische beleving met zich meebrengt. Het kan zelfs zijn dat
die helemaal gezochtwordt in de beleving van de snelheid zelf. Dat is
dan mobiliteitsesthetiek als een soort Part pour Part.

)uist door verkeer en vervoer to zien als iets wat nu eenmaal moet
plaatsvinden (de geschiedenis Ieert overigens dat het voor een belang-
rijk deel pas gaat `moeten' als de technische mogelijkheden ertoe
beschikbaar zijn gekomen), is er relatief weinig aandacht geweest
voor de belevingskwaliteit van de omgeving. Francien Houben heeft
daarom van het bekende (auto)rondje Randstad een volledig video-
verslag gemaakt. Wat is er vanuit de auto gezien aan beide kanten
van de weg zichtbaar aan huizen, bedrijfsgebouwen, waterlopen
en vooral ook aan groen? Op basis daarvan kan dan weer gekeken
worden welke elementen visueel en esthetisch versterkt en geaccen-
tueerd moeten worden of juist minder kans zouden moeten krijgen
hetoog to beledigen. Het klinkt misschien nogwatvreemd in de oren,
maar het is zeer vergelijkbaar met de manier waarop veel steden, die
van oudsher met de rug naar rivier of havenfront stonden, hebben
geleerd gebruik to maken van de unieke mogelijkheden die juist de
ligging aan het water biedt.

De bouw van de hogesnelheidslijn door het groene hart van Hol-
land laat zien hoe moeilijk bet nog is om een nieuwe infrastructuur
in het landschap to integreren. De HSL moet zelfs gedeeltelijk de
grond in zodat in ieder geval de reizigers niet zullen zien hoe mooi
het landschap is waar ze doorheen gaan. Gisteren werd in Rotter-
dam in het kader van de Architectuur Biennale door het ministerie
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van VROM een kleine bundel essays onder de titel Verbinding aangebo-
den, waarin vooral aandacht wordt geschonken aan de kwaliteit van
de stations van de nieuwe HSL-lijnen. De zes sleutelprojecten - de
stationsgebieden van Amsterdam, Den Haag, Breda, Arnhem, Rot-
terdam en Utrecht -willen allemaal de stad een nieuw hart geven. De
vervoersfunctie is daarbij een gegeven dat nauwelijks nog discussie
oproept. De grootste zorg is de realisering van stations die esthetisch
en sociaal kwaliteit hebben. Die twee elementen liggen heel dicht bij
elkaar. Een slecht en liefdeloos vormgegeven ruimte roept als het
ware slecht en slordig gebruik op, maar ook de mooiste ruimte is niet
bestand tegen overmatige commercialisering en gebruik door `niet-
vertrekkende reizigers', dat wil zeggen junks en zwervers. Het was
opvallend to zien hoe in de bijdragen van de meeste auteurs het ver-
langen doorklinkt naar het station als de `kathedraal' van hetvervoer:
grote en rijkversierde gebouwen die net als sommige luchthavens dat
nu nog doen het reizen omgeven met een steer van spanning en com-
fort tegelijk.

In het verlangen naar mooie en schone stations, die een hoogte-
Puntvan stedelijke architectuur en stedelijk leven zijn, klinkt nog een
andere dimensie van mobiliteitsesthetiek door. Het is dezelfde esthe-
tische categorie die mensen verliefd kan doen worden op een bepaald
model auto: de belijning, de kleur, de afwerking, zelfs het geluid van
de motor. Het vreemde is eigenlijk vooral dat wat in het oordeel van
bijna iedere gebruiker en bezitter zo belangrijk is, in beleid en poli-
tiek zo weinig weerklank vindt. Bewegen staat nog altijd meer gelijk
aan vuil en lelijk dan aan schoon en mooi. Een sterker besef van de
betekenis en de mogelijkheden van mobiliteitsesthetiek kan dat helpen
veranderen. Bezoek de Biennale!

(7-5-2003)
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Bilaterale contacten

Het is begonnen met de Duitsers. Zo'n tien jaar geleden bleek dat
ook jonge Nederlanders vol met vooroordelen zaten tegen alles wat
Duits was. Voorzover hun leeftijdgenoten in Duitsland een beeld
van Nederland hadden, was dat juist weer even stereotiep positief.
`Locker' is het woord dat Duitsers daarvoor gebruiken; gemakke-
lijk, losjes, tolerant en informeel zijn er de Nederlandse equivalen-
ten van. Ieder jaar wordt er nu een Nederlands-Duitse conferentie
georganiseerd, waarin op uitnodiging van de beide ministers van
Buitenlandse Zaken twee dagen bilateraal een thema van gemeen-
schappelijk belang besproken wordt. Vorig jaar gebeurde dat in Pots-
dam, dit jaar in Maastricht. Het met 8o tot ioo mensen samen in een
hotel of een conferentieoord zitten, samen naar de bar en aan tafel
gaan, is natuurlijk een belangrijk mechanisme in het versterken en
verbeteren van de onderlinge contacten. Het werkt ook goed, dat is
inmiddels na acht keer wel gebleken.

Inmiddels is er ook een begin gemaakt met een Nederlands-Belgi-
sche conferentie en eind juni zal de derde `Anglo-Dutch conference'
plaatsvinden. Vorig week zondag openden de Franse onderminister
van Europese Zaken, Noelle Lenoir, en haar Nederlandse collega
Atzo Nicolai samen de eerste Frans-Nederlandse `Erasmus-Descar-
tes'-conferentie. Opmerkelijk genoeg- de Franse ambassadeur, Anne
Gazeau-Secret, was dat niet ontgaan - was juist de Franse opkomst
hier verrassend hoog en van hoog niveau, terwijl bij de Duitse en de
Engelse conferenties vooral de belangstelling van Nederlandse kant
groot is. De taalbarriere kan hier wat de Nederlanders betreft een to]
spelen. Van de buitenlandse gasten wordt niet verwacht dat ze Neder-
lands spreken, maar Nederlanders gaan nogal prat op hun kennis
van vreemde talen. In de praktijk valt dat vaak tegen, maar er is duide-
lijk een beetje snobistische afkeer om de koptelefoon op to zetten en
op de tolk to vertrouwen. Het aantal Nederlanders dat kan volhouden
zonder tolk moeiteloos een Franse voordracht to kunnen volgen, is
echter erg beperkt. Dat maakt het uiteraard ook moeilijker informeel
contacten aan to gaan (gelukkig zijn er steeds meer Fransen die ook
Engels spreken, en zelfs Nederlands) en dat weerhoudt mensen er
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misschien toch ook van op de uitnodiging in to gaan.
Het bilaterale karakter van de bijeenkomsten is in eerste instantie

vooral voor Nederland van belang. Steeds meer conferenties zijn vol-
ledig internationaal en Nederlandse thema's komen dan nauwelijks
aan bod en zijn zeker nooit prominent. AIs her om een belangrijke
bijdrage van Nederlanders gaat, bijvoorbeeld op een wetenschap-
pelijk congres, dan is de nationaliteit van de onderzoeker eigenlijk
irrelevant. Hij of zij maakt deel uit van een wereld die niet meer in
nationaliteiten denkt, al zijn de Amerikanen bijna altijd dominant in
het bepalen van de agenda. De bilaterale conferentie biedt als tegen-
wicht een goede basis voor een vergelijking van elkaars prestaties en
opvattingen op een bepaald gebied, voor de herkenning van gemeen-
schappelijke problemen en zeker ook voor verbazing over de soms
opvallende verschillen in de wijze van oplossen daarvan. De eerlijk-
heid gebiedt to zeggen dat men van Nederlandse zijde meestal beter
op de hoogte is van wat er in her buurland gebeurt dan andersom.
Daar staat wel tegenover dat Nederlanders meer dan Engelsen,
Fransen of Duitsers er zeker van zijn dat het allemaal nergens beret
geregeld is dan hier. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, zijn
Nederlanders namelijk weinig geneigd tot zelfkritiek en koesteren zij
zich graag in de geheime zekerheid to leven in de beste aller werelden.
Dat ontgaat de collega's uit het buitenland allerminst en roept ook het
soort irritatie op, dat Nederlanders soms weervoelen ten opzichte van
Amerikanen. Net als wij leven zij in `God's own country'.

Soms is er op deze conferenties ook de gelegenheid om nationale
figuren internationaal een forum to bieden. In Potsdam was Hans
Galjaard als geneticus met een sterke sociale betrokkenheid een
grote verrassingvoor de Duitsers, in Amsterdam stal Hans van Mierlo
in een podiuminterview met Michael Zeeman bij de Fransen de show.
De ontwikkeling van de triaspolitica van Montesquieu als een systeem

van bescherming tegen een to grote macht van de koning wist hij op
een Iijn to plaatsen met de bezorgdheid nu over de volledige en door
niets en niemand meer beheerste hegemonic van de Verenigde Staten
nu. Hoe zou een nieuwe triaspolitica eruit moeten zien? Hoe moeten
we ook verder met her oorspronkelijke idee van de triaspolitica, de
scheiding tussen wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht? Is
dat nog wel vol to houden in de huidige tijd en past het nog wel in een
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samenleving, waar de overheid zo op alle fronten en in verbinding
met zoveel maatschappelijke organisaties aanwezig is?

Het verbindende thema van de conferentie was de verhouding
tussen overheid, maatschappij en burger op allerlei gebieden, zoals
het bedrijfsleven, maar ook gezondheidszorg en onderwijs. De ont-
wikkeling van bet maatschappelijk ondernemerschap kwam aan de
orde, maar ook de verhouding tussen lokale en nationale overheid
en het beleid gericht op decentralisatie en privatisering. Het beeld
van een monolithisch en centralistisch aardig genu-
anceerd, zoals omgekeerd in het geval van Nederland toch opviel hoe
bepalend de invloed van de nationale overheid is. Veel van de gesprek-
ken en discussies waren verkennend. Voor Nederlanders was het wat
betreft het onderwijs toch verrassend geconfronteerd to worden met
een systeem waarin Ieerkrachten ambtenaren zijn in dienst van het
ministerie. Omgekeerd was het voor de Fransen bijna onbegrijpe-
lijk dat een school zelf zijn docenten kan werven en dat het school-
team bepalend is voor het profiel van het onderwijs. Zo werd ook
met enige verbazing gekeken naar her stakingsinstrument in beide
landen. In Nederland toch vooral een demonstratie van ongenoegen,
in Frankrijk een politiek drukmiddel met soms grote gevolgen.

Volgend jaar is de Erasmus-Descartes-conferentie (dan natuurlijk
Descartes-Erasme geheten!) in Parijs. Ik vermoed dat de belangstel-
ling van Nederlandse kant dan aanzienlijk zal zijn. Laten we het er
maar op houden dat dat dan komt omdat de eerste conferentie een
succes was.

(31-5-2003)
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De professor en het stukje in de krant

Sociologen hebben de naam slechte schrijvers to zijn. Natuurlijk zijn
veel sociologische onderzoeksverslagen doortrokken van een jargon
dat het leven jaagt uit alles wat het benoemt. Dat is niet typisch voor
sociologen, vrijwel iedere beroepsgroep hanteert een voor buiten-
staanders afschrikwekkende geheimtaal. War bij nader inzien juist
opvalt, is dat er zoveel sociologen zijn die juist heel goed schrijven
en dat ook doen in een voor leken begrijpelijke taal. De Amster-
damse hoogleraren Johan Goudsblom en Abram de Swaan zijn sti-
listisch hoogbegaafde essayisten, hun collega's Jacques van Doorn,
Kees Schuyt, en in deze krant Anton Zijderveld veel en graag gelezen
columnisten. In de Volkskrant heeft Marcel van Dam een vaste plaats,
in Opzij Jolande Withuis en in de NRC `doe' ik in mijn column de proef-

schriften. De lijst van voor een groter publiek schrijvende sociologen
kan gemakkelijk met nog eens eenzelfde aantal namen worden uitge-

breid. Niet slecht voor een steeds kleiner wordend vak.
Dit voorjaar gooide de rector van de Universiteit van Amsterdam,

Paul van der Heijden, een harde knuppel in het hoenderhok van de

`publieke intellectuelen', zoals hij de buiten de muren optredende pro-
fessorale schrijvers en sprekers noemde. Het hinderde hem dat onder
de dekmantel van de wetenschap straffeloos allerlei soms heel per-
soonlijke, maar in ieder geval bijna nooit to controleren opvattingen
en stellingnames gedebiteerd kunnen worden. Daar moeten weten-
schappers zich niet voor lenen, hoe goed ze ook kunnen schrijven.
De knuppel kwam als een boemerang weer terug, vergezeld van de
niet al to hartelijke groeten van Amsterdamse hoogleraar-columnisten
als Heertje, Schuyt, Brunt, Boot, Van der Maassen van den Brink. De
teneur van de reactie was in alle gevallen dezelfde: wij worden door
kranten, tijdschriften, radio en tv gevraagd omdat we wat to vertellen
hebben en omdat we weten hoe we dat op een interessante en toegan-
kelijke manier moeten doen. We doen dat niet op gezag van onze uni-
versitaire positie, Iaat staan van onze universiteit. Die heeft er alleen
maar profijt van dat wij eindelijk eens vorm geven aan de derde en al
to lang verwaarloosde taak van de universiteit: de maatschappelijke
dienstverlening.
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Het is bovendien ook erg leuk om to doen, zeiden de columnisten-
sociologen, die zich donderdag op uitnodiging van de Nederlandse
Sociologische Vereniging bogen over de vraag naar de specifieke rol
van juist de socioloog in het publieke debat. 'Her betaalt beter dan
het schrijven van een boek,' zei een van de collega's, `en je krijgt er
meer reactie op dan op een wetenschappelijk artikel. Voor de socio-
logen zat er nog wel een addertje onder het gras. Is de sociologie
als wetenschap nu allereerst een leverancier van feiten (zoveel pro-
cent dit, zoveel procent dat) of een kritische commentator van wat
er in de samenleving fout zit en verbeterd zou moeten worden? Voor
alle forumleden - Jacques van Doorn, Jolande Withuis, Kees Schuyt
en ik - was dat de verkeerde vraag. Een column of een mini-essay
kent in de eerste plaats een schrijver; de persoon staat centraal,
niet zijn discipline. Sociologen zijn bijna per definitie professioneel
geinteresseerd in maatschappelijke vraagstukken en in de feiten die
daarbij horen, maar dat betekent nog niet dat hun visie als colum-
nist geheel en al bepaald wordt door hun vakgebied, laat staan
beperkt wordt door wat er op grond van wetenschappelijk onder-
zoek over gezegd kan worden. De columnisten op de Nsv-studie-
dag verschillen wat betreft hun politieke overtuiging, maar ook wat
betreft sekse en generatic. Bovendien schrijven ze voor verschillend
publiek en zijn ook de formats verschillend. Het maakt nogal war
uit of je voor een betoog 350, 700 of goo woorden mag gebruiken.

We zaten met allemaal sociologen bij elkaar en dus verschoof de dis-
cussie al snel naar de sociologie van de column. Jacques van Doorn
herinnerde eraan dat Johan Huizinga zich in de jaren twintig van de
vorige eeuw bij zijn bezoek aan Amerika zo verbaasd had getoond over
het `meer dan nieuws'-karakter van de kranten daar. De weekend-
bijlage was daar al heel gewoon, met reportages over maatschappe-
lijke ontwikkelingen, interviews en ook columns, zowel het grappige
cursiefje als het serieuze commentaar. In Nederland is de column
opvallend populair. Ook buurtkrantjes en personeelsbladen hebben
tegenwoordig hun columnisten. Van Doorn brengt de opkomst van
de column in direct verband met de ontzuiling van de Nederlandse
samenleving. Kranten zijn Been spreekbuizen meet van kerken, poli-
tieke partijen of organisaties als de vakbeweging. Dat maakt dat er
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enerzijds stof geboden moet worden om de lezers de kans to geven
hun eigen opinie to vormen, maar er anderzijds ook ruimte ontstaat
voor min of meer bekende personen om al schrijvend hun opinie
to geven. De keuze van de columnist is daarmee van groot belang
geworden. Hij moet bij de krant en het lezerspubliek passen. Dat sluit
niet uit dat soms voor een columnist gekozen zal worden die er juist
niet bij past.

De columnist is `een kapitein in zijn eigen badkuip', zei Martin van
Amerongen ooit. Kort van stof, eigenzinnig, niet al to bescheiden
en vooral vrij om to zeggen wat hij wil over welk onderwerp hij wil.
Rene Gabriels, gepromoveerd op het proefschrift Intellectuelen in
Nederland, vond dat voor de socioloog als columnist wel war al to veel
vrijheid geldt. Her stoorde hem in het bijzonder dat zijn vakbroeders
zich als columnist vrijwel uitsluitend leken to interesseren voor wat
er in Nederland gebeurt. Hij pleitte voor meer aandacht voor de Welt-
gesellschaft. De tijd van de natiestaat is voorbij en sociologen zouden
het als hun taak moeten zien dat nu eens goed duidelijk to maken.
Geen van de columnisten liep warm voor zo'n opdracht. Het zou niet
alleen een beperking van hun intellectuele vrijheid betekenen, maar
ook de persoonlijke emotie en de morele betrokkenheid uit hun
column halen. Weltgesellschaft is een mooi begrip in de sociologie,
maar sociologen die stukjes schrijven hebben voorlopig aan hun
eigen samenleving nog genoeg.

Paul F. van der Heijden (2003). Politieke intellectuelen. Amsterdam: Vossiuspers
UvA.

(14-6-2003)
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Minder banen, meer werk

Het schrikbeeld van de werkloosheid is terug. Nog niet erg omvang-
rijk, maar de aantallen nemen wel snel toe. Er zijn zelfs alweer voor-
spellingen van bijna 1o%werkloosheid in een of twee jaar tijd. Dat is
meer dan her dubbele van her huidige cijfer, dat zelfalweer bijna een
verdubbeling is van het cijfer van twee jaar geleden. Nu varieert de
hoogte van het cijfer wel met de gebruikte definitie van werkloosheid,
maar in de trend is er geen verschil. Van een overspannen arbeids-
markt en een situatie van vrijwel volledige werkgelegenheid zijn we
in zeer snel tempo weer terug aan bet gaan naar de bijna vergeten
werkelijkheid van de jaren tachtig: een groeiende bevolking en een
krimpende arbeidsmarkt, hoge jeugdwerkloosheid, massaal en onei-
genlijk gebruikvan de wAO, een groot deel van de allochtonen zonder
werk, vervroegde pensionering en werktijdverkorting. Werk, zo was
toen de verwachting, is er straks alleen nog voor een relatief kleine,
hoogopgeleide elite, die van het vele geld dat ze verdient een groot
deel van de bevolking zal moeten onderhouden. Geen wonder dat het
eerste paarse kabinet alle kaarten zette op de schepping van arbeids-
plaatsen. `Werk, werk, werk' was het motto en het werkte wonderwel,
dankzij een internationaal aantrekkende economie en de afspraken
die volgden uit het tien jaar eerder gesloten Akkoord van Wassenaar.

Dat is voorbij, maar kon je dat ook zien aankomen? Ja, maar de
verwachtingwas dat het langzaam, met mate en beperkt zou zijn, niet
snel, diep en breed. De illusie van de nieuwe economie moest al twee
jaar geleden opgegeven worden, en nu blijkt ook het perspectief van
een gematigde en duurzame economische groei niet meer houdbaar.
Twee jaar geleden werd al merkbaar dat in de marktsector de schep-
ping van nieuwe banen, en daarmee van de vraag naar arbeid, begon
to stagneren. Overheid, zorg en onderwijs kregen daardoor de kans
hun vacatures to vervullen en bovendien, dankzij de gestegen inkom-
sten van de overheid, ook zelf weer nieuwe banen to scheppen. In
2001 vond meer dan de helft van de banengroei plaats in de publieke
dienstverlening. Nu komt ook die banenmachine via de noodrem van
drastische bezuinigingen (`efficiencykortingen' en `volumetaakstel-
lingen' beet dat in bet politieke jargon) snel tot stilstand. In de markt
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is de uitstoot van arbeid al fors aan de gang en de overheid zal wel
op korte termijn volgen. Tegelijkertijd melden zich wel weer nieuwe
en redelijk omvangrijke jaargangen op de arbeidsmarkt. Voor hen zal
er weinig plaats zijn, omdat er niet langer een beroep op de wno en
de vut gedaan mag worden om ouderen voor jongeren plaats to laten
maken. Integendeel, het streven is juist mensen langer to laten werken
en ze bij ontslag zelfverantwoordelijk to maken voor het vinden van
een nieuwe baan, ook als ze al tegen de pensioengerechtigde leeftijd
aanlopen. Ook al is er geen handel, bet wordt steeds moeilijker de
markt to verlaten.

Herstel van de vraag naar arbeid zal niet gemakkelijk zijn. De
wereldeconomie vertoont geen tekenen van herstel en de euro is duur
geworden. Dat wordt in Nederland extra gevoeld. Niet alleen omdat
we erg afhankelijk zijn van de export (die is ongeveer net zo groot als
die van heel Zuid-Amerika), maar ook omdat juist bij ons de laatste
jaren de prijs van de arbeid wel erg snel gestegen is. De jarenlange
schaarste aan personeel maakte arbeid onvermijdelijk duurder, ter-
wijl de mede daardoor oplopende inflatie ook weer gecompenseerd
moet worden. Dat wordt voorlopig niet beter, want de inflatie daalt
wel, maar in de meeste sectoren wordt men nu plotseling geconfron-
teerd met een verhoging van vaak tientallen procenten van de ziekte-
kostenverzekering en vooral de pensioenpremies. Ons veel geprezen
kapitaaldekkingsstelsel voor de pensioenen verslechtert op de korte
termijn en nogal onverwachts - een jaar geleden leek er nog niets
aan de hand! - onze concurrentiepositie. De publieke sector wordt
bovendien nog eens extra duur, omdat de jaarlijkse stijging van het
productievolume daar gemiddeld maar de helft is van wat in de markt
(3%) gebruikelijk is. Bovendien is het personeel in de markt gemid-
deld ook nog goedkoper, jonger en lager opgeleid. Simpel gezegd, de
prijs van de handen aan het bed in het ziekenhuis is hoger en stijgt
sneller dan die van de handen aan de kassa bij de drogist. Uiteindelijk
moeten die handen echter toch weer meebetalen aan de prijs van de
handen aan het bed.

Twintigjaar geleden werd er rekening mee gehouden dat een grote
groep jongeren blijvend werkloos zou zijn. De verloren generatie
heette het al. Inmiddels werken de meeste jongeren al lang voor ze
zelfs maar klaar zijn met hun school of studie. Toch is de werkloos-
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heid onder jongeren van 15-22 jaar al langere tijd steeds gemiddeld
twee keer zo hoog als onder volwassenen. Vooral jongeren zonder
`startkwalificatie' (minstens mbo- of havo-niveau) lopen bij een
slechter wordende arbeidsmarkt een groot risico werkloos to blijven
of to worden. Her kabinet wil het verschil tussen jongeren en ouderen
zeker niet groter laten worden (bij io%werkloosheid zou datvoor jon-
geren al een cijfer van 20% betekenen) en liefst verkleinen. Minister
De Geus heeft een hele reeks van maatregelen aan het kabinetvoorge-
legd dm het spook van de jeugdwerkloosheid preventiefte bestrijden.
Een goede beroepsopleiding, goede begeleiding, goede kennisma-
king met de arbeidsmarkt via stages, een actievere vorm van arbeids-
bemiddeling, een sluitende meld- en registratiepraktijk. Niet loslaten
en zeker niet maar laten lopen, maar uiteraard geen gegarandeerde
arbeidsplaats. Dat ligt buiten de mogelijkheden van de minister, al is
het misschien toch jammer dat het oude idee van een soort `arbeids-
dienstplicht' voor jongeren zelfs niet genoemd wordt. Niemand twij-
felt er meer aan (in de jaren tachtig kon dat nog gebeuren) dat een
leven zonder werkongeveer het slechtste is wat een schoolverlater kan
overkomen. Maar hoe verantwoordelijk kun je de individuele jongere
maken als er echt geen werk to vinden is? Zoals het er nu naar uitziet,
is dit al heel gauw geen retbrische vraag meer.

(28-6-2003)
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Het syndroom van Asperger

Het mooiste commentaar kwam van Fokke en Sukke in hun dage-
lijkse cartoon in NRC Handelsblad. `Mogen we het gerechtshof crop
Wijzen dat het wat laat in het seizoen is voor Asperger?' stond daar
vorige week to Iezen. Nooit eerder heeftwat nauwelijks meet dan een
voetnoot in de psychiatrische diagnostiek is zoveel aandacht gekre-
gen als vorige week in het hoger beroep in de zaak tegen Volkert van
der G. Nook eerder, voeg ik er meteen retorisch aan toe, is ook zo
duidelijk geworden hoe verkeerd er met psychiatrische diagnoses kan
Worden omgesprongen. Dit keer lag dat toch ook echt aan de psychi-
aters zelf en dat maakt het er niet beter op.

Watwas nu het geval? In PSY, het tijdschrift van de verzamelde instel-
lingenvoor geestelijke gezondheidszorg in Nederland, verscheen op
30 mei een klein artikel van de Groningse kinder- en jeugdpsychi-
ater Menno Oosterhoff, waarin hij de vraag stelde: `Hoe autistisch
is Volkert van der G.i Hij gaf ook zelf `op grond van wat mij via de
media bereikte' meteen een antwoord: `het (lijkt) mij waarschijnlijk
dat kenmerken van autistische stoornissen - zoals het syndroom van
Asperger - een rol hebben gespeeld.' Het klinkt zeker voorzichtiger
dan wat er in de media en rond de rechtszaal vorige week over to horen
was. Toch was het onvoorzichtig, omdat Oosterhoffnietwist ofin her
psychiatrische onderzoek naar autistische verschijnselen was geke-
ken. In zijn artikel gaat hij ervan uit dat dit niet gebeurd is, maar de
onderzoekers van het Pieter Baan Centrum hebben inmiddels laten
weten dat dit wel het geval is geweest. Oosterhoff had geen inzage
gehad in het psychiatrische rapport over Van der G. - uiteraard niet
- en had voor zijn oordeel niet meet informatie dan de gemiddelde
krantenlezer en televisiekijker.

AIs psychiater zal hij in dit soort situaties natuurlijk wel op een
andere manier met de informatie omgaan. Ook in zijn dagelijkse
praktijk bestaat een belangrijk deel van zijn diagnostische werk uit
kijken en luisteren. Kijken naar het gedrag van de patient, zien wat
anderen daar over op papier of film hebben vastgelegd, luisteren
naar het verhaal van de patient en zijn manier van spreken. Tenslotte
ook horen wat anderen over de patient to vertellen hebben. Psychia-
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trische stoornissen kunnen nog altijd niet op een andere manier in
kaartworden gebracht. Ze gaan niet met koorts gepaard, kunnen niet
door laboratoriumonderzoek worden vastgesteld en zijn ook niet via
een stethoscoop to beluisteren. Zelfs met de modernste vormen van
hersenonderzoek kan niet met zekerheid worden vastgesteld of een
patient lijdt aan een psychische stoornis. Het is eigenlijk omgekeerd,
soms - en alleen bij enkele bijzondere stoornissen vaak - blijkt dat
een patient met een psychische stoornis ook afwijkingen in de herse-
nen of in de hersenactiviteit laat zien. Maar wat was er eerder en hoe
bepalend is de afwijking voor de stoornis in kwestie? Dat is weten-
schappelijk nog de vraag en in de praktijk nauwelijks relevant.

Je zou dus kunnen zeggen dat Oosterhoff deed wat hij als psychi-
ater altijd al doet. Dat is toch niet zo, omdat hij - niet anders dan wij
- nooit met Van der G. gesproken heeft en hem zelfs niet heeft horen
spreken of in een normale omgeving met anderen zien omgaan. In de
wereld van de geestelijke gezondheidszorg geldt voor hulpverleners
vrijwel onverkort de regel geen uitspraken to doen over de psychi-
sche gesteldheid van mensen die je niet kent. Oosterhoffkent Van der
G. nog minder dan Van der G. zelf Fortuijn kende. Fortuijn schiep
bewust een beeld van zichzelf en dat is waar Van der G. met fataal
gevolg op reageerde. Van hemzelf bestaat naast een enkel inmiddels
weer opgediept tv-beeld alleen een foto, betekenisvol incompleet,
omdat wij hem in de meest Ietterlijke zin van het woord nooit in de
ogen hebben kunnen zien. De verhalen over Van der G. zijn allemaal
uit de tweede, derde en vierde hand - wat wij weten is op zijn best wat
anderen over hem aan journalisten verteld hebben, uiteraard altijd
pas na de moord.

Er is nog een goede reden om terughoudend to zijn met het stellen
van psychiatrische diagnoses. Die reden wordt steeds klemmender,
omdat de verleiding om ze uit to spreken steeds groter wordt. Sinds
ruim 20 jaar beschikt de psychiatrie over een gemeenschappelijke
taal om over psychische stoornissen to spreken. Als nu een Neder-
landse psychiater een patient depressief of schizofreen noemt, doet
hij dat op basis van dezelfde verschijnselen die een Amerikaanse of
Japanse psychiater zo'n diagnose zouden doen stellen. Het gaat altijd
om kenmerken die je kunt waarnemen en die vaak in samenhang met
elkaar optreden. Dat systeem, in de wandeling de DsM iv (Diagnostic
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and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition) genoemd,
zit heel knap in elkaar, is in de praktijk ook zeer bruikbaar, maar het
is niet meer dan een systeem van afspraken. Als je a, b, c bij elkaar
ziet optreden in die ernst en gedurende die tijd, dan noemen we dat
een fobie of een angststoornis ofwat dan ook. Als het bovendien ook
nog om verschijnselen gaat die echt kenmerkend zijn voor de persoon
van de patient, maar duidelijk en hinderlijk afwijkend zijn van wat
we normaal vinden, dan spreken we van een persoonlijkheidsstoor-
nis. Dat is allemaal alleen maar voor het gemak van de hulpverleners
en als het goed is, leidt het ook tot een betere kans op een adequate
behandeling voor de patient.

Strikt genomen zegt het DsM-systeem dus nooit dat iemand iets
heeft of iets is, maar alleen dat hij of zij verschijnselen vertoont waar-
van het handig is om die als een geheel to zien. Ligt daar echt een
ziekte aan ten grondslag en is dat ook een ziekte? Dat weten we nog
niet. Wat betreft de persoonlijkheidsstoornissen is de zekerheid nog
finder en ze veranderen ook nogal eens van naam en samenstelling.
Het veelbesproken syndroom van Asperger valt onder de persoonlijk-
heidsstoornissen en is gebaseerd op een artikel uit 1944 van de Oos-
tenrijkse psychiater Hans Asperger, die bij enkele patienten zag wat
Oosterhoff en anderen bij Volkert van der G. menen to zien. Prima,
maar mag dat een discussie tussen vakgenoten blijven?

(12`7-x003)
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`Progressive Governance' in Londen

Het was zoveel mooier in Berlijn drie jaar geleden. De wereld was nog
in orde en `Progressive Governance' was de orde. Gerhard Schroder
en Tony Blair waren de energieke jonge leiders van landen waar een
nieuwe vooruitstrevende wind woei, in Frankrijk was niet de presi-
dent maar wel het kabinet nog links van toon, Bill Clinton maakte
met een publiek schouderklopje duidelijk hoeveel waardering hij had
voor Wim Kok. De progressieve leiders van de wereld - centrum-
links, paars, de derde weg, New Labour - wisten dat ze op de goede
weg waren en straalden op het hordes van Schloss Charlottenburg
zelfvertrouwen uit. Her werk zat er voor een belangrijk deel op. Neder-
land was het bewijs dat een moderne sociaal-democratische politick
economische bloei zelfs eerder bevordert dan belemmert. `Progres-
sive governance works!' zoals Tony Blair graag zegt.

Dat zegt hij ook nu nog, maar het klinkt inmiddels wel bijna als
een bezwering. De vraag was natuurlijk waarom in zoveel landen
progressieve regeringen alweer her veld hadden moeten ruimen en
waarmee het electoraat opnieuw voor de goede zaak gewonnen zou
kunnen worden. Her was misschien war onbedoeld symbolisch dat
de `Progressive Governance'-conferentie vorige week in Londen niet
werd gehouden in een staatspaleis, maar in de zwaarbeveiligde en
van het daglicht afgesloten zalen van een van de minder aantrekke-
lijke Hilton-hotels. Buiten, op de terrasjes van Edgware Road, lurkte
de Libanese gemeenschap van Londen genoeglijk aan de waterpijp,
binnen deed Tony Blair of er niets aan de hand was. Daar is hij fan-
tastisch goed in. Het woord Irak bijvoorbeeld viel niet en her felt dat
in de helft van de landen van de Europese Unie de progressieve rege-
ringen zijn verdwenen, viel nauwelijks op door de aanwezigheid van
de presidenten Lula van Brazilie, Lagos van Chili en Mbeki van Zuid-
Afrika. Bovendien werden de regeringsleiders van Polen, Tsjechie,
Hongarije, de bijna nieuwe lidstaten van de EU, als verloren zonen
binnen gehaald. Ook Roemenie bleek inmiddels tot het progressieve
kamp to zijn toegelaten.

Bill Clinton, met Blair de initiatiefnemer van de `Progressive
Governance' was uiteraard de eregast en hij was dat met ere. De eerste
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avond hield hij bij het grote diner in de Guildhall - zoiets als de Rid-
derzaal, maar dan heel erg versierd - een tafelspeech van bijna drie
kwartier, die toch geen moment verveelde. Hij keerde zich scherp en
zelfs bijna bitter tegen de politick en vooral de politieke stijl van de
regering-Bush en ontpopte zich als een globalist en moralist tegelij-
kertijd. Uit zijn rede, vrijwel zonder geschreven tekst uitgesproken,
sprak een grote betrokkenheid bij de problemen van de arme landen.
In de beste Hollywood-tradities was hij indrukwekkend en ontroe-
rend tegelijk.

Bijna drie dagen lang was Blair de perfecte gastheer van dit gezel-
schap van gewezen, opkomende en gezeten politieke leiders. Hij is
charmant, geestig en zeer genereus voor zijn gasten, die hij ook graag
en vaak bij de voornaam noemt. Hij doet ook altijd onmiddellijk zijn
jasje uit. Net als Clinton groeit hij voor een zaal ver boven zichzelfuit,
maar terwijl Clinton ook als elder statesman ontwapenend blijft door
zijn branie en bravour, vertedert Blair vooral door een zweem van
verlegenheid en kwetsbaarheid. Het is een hectic het verschil tussen
prins Bernhard en prins Claus. Clinton kan een moeizaam tot stand
gekomen internationaal verdrag vergelijken met een oudere man in
een to kleine zwembroek en daar nog zonder enige gene aan toevoe-
gen dat oudere mannen er sowieso beter uitzien met hun kleren aan
- daarmee meteen her enige moment creerend dat werkelijk iedereen
aan hetzelfde dacht. Blair zal Europarlementarier Michiel van Hulten
voor zijn praatje tijdens het slotdiner bedanken met de hoffelijke ver-
zuchting dat dit het bewijs is dat het beste Engels tegenwoordig in
Nederland gesproken wordt.

Ging her ook ergens over op deze conferentie? De ambitie was om
to komen tot het opstellen van the new progressive agenda', maar ik
heb eerlijk gezegd weinig nieuws gehoord en ook weinig dat echt spe-
cifiek als progressief benoemd kan worden. Dat is misschien wel een
beetje een typisch Nederlands probl em, want ook nu Nederland na de
val van Paars niet meer op het podium zit als een `progressive leader',
is de afstand tussen de discussies in her Hilton en in de Treveszaal
helemaal niet zo groot als je misschier zou verwachten. Veel van de
regeringsleiders in Londen zijn in Nederlandse ogen helemaal niet zo
progressief en wat daar nieuw was, is hier vaak ouwe kook. Wim Kok
had tien jaar geleden ook minder ideologische veren of to schudden
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dan Blair. Diens politieke carriere heeft in het teken gestaan van her
vinden van een derde weg tussen her neoliberale marktkapitalisme
en her traditionele Engelse vakbondssocialisme. Met `New Labour' is
dat gelukt, at blijft het ook in Engeland ondanks grote investeringen
tobben met de verandering en verbetering van de gezondheidszorg,
het onderwijs, het openbaar vervoer en de veiligheid.

Hoewel bet meestal ontkend wordt, is the third way' toch vooral
een poging om het beste van twee tegengestelde werelden met elkaar
to verbinden: ruimte voor de markt, maar een geregelde markt; hand-
haven van de verzorgingsstaat, maar de staat hoeft niet alles zelf to
doen; meer vrijheid voor de burgers om zelf keuzes to maken, maar
ook meet eigen verantwoordelijkheid; geen sociale ongelijkheid
laten bestaan en toch ruimte laten voor persoonlijke ontplooiing
en dus voor verschil. Je krijgt dan discussies over concepten als the
ensuring state' of `the embedded market'. Voor een Nederlander is
her heel verhelderend en ook wel ontnuchterend om bij de discus-
sies daarover betrokken to worden, omdat men zo overduidelijk op
zoek is naar juist datgene war in Nederland vaak op het punt staat
afgeschaft to worden. Wij zien nu vaak meer de zwakke dan de sterke
kanten van ons systeem en dat maakt ons weer niet tot zulke goede
ambassadeurs. De deelnemers aan de conferentie waren op hun beurt
weer niet of nauwelijks in staat aan to geven hoe de new progressive
agenda' in de praktijk vorm. zou moeten worden gegeven. Dat wordt
dan toch at gauw heel enthousiast en lang praten over de heerlijkste
gerechten in een gezelschap van mensen, die geen van allen kunnen
koken ofwillen opstaan om boodschappen to gaan doen.

(26-7-2003)
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Een zomers stukje

Nederland mediterraniseert. Het klinkt erger dan het is, want de ole-
ander bloeit en de cabriolet beheerst her straatbeeld. Hoewel een hete
zomer al gauw to lang duurt, is de opwarming voor ons altijd nog
aanzienlijk prettiger dan voor de echte landen rond de Middellandse
Zee, die op een heel andere manier dan ze ooit hadden gedacht golf-
Staten aan hetworden zijn. Her klimaatveranderten de klimaatzones
verschuiven, maar met de mediterraniseringvan Nederland bedoel ik
toch vooral de opvallende verzuidelijking van de leefstijl. Dat is niet
alleen bij ons zo, je ziet in heel het noorden en westen van Europa het
dagelijks leven en vooral de vrije tijd mediterrane trekken aannemen.
De minder prettige kanten daarvan zullen sommigen nu ook onmid-
dellijk herkennen in de politieke schandalen en economische fraud-
ezaken die ook in traditioneel erg keurige landen gewoon geworden
zijn. Het omgekeerde is echter opvallender. In Zuid-Europa is er juist
sprake van een vernoordelijking van het openbare leven en een ver-
zakelijking in de stijl van werken en zaken doen. Zeker in de landen
van de Europese Unie worden zo onder her motto `het beste van twee
werelden' de verschillen tussen noord en zuid snel kleiner.

De mediterranisering is het duidelijkst to zien aan het opschuiven
van de terraslijn. Rond 1970 lag die op de hoogte van Antwerpen en
Maastricht. Inmiddels is Kopenhagen al gepasseerd. Een `terrasje
pikken' is gewoon geworden, net zoals het buiten eten en het buiten
de deur eten. Het eerste weigert mijn vader van 83 nog steeds catego-
risch en het tweede was vroeger ook bij mensen met geld in Neder-
land een uitzondering. Eten doe je thuis en binnen. Toegegeven,
de Nederlandse keuken leent zich ook niet zo goed voor buiten. De
Hollandse pot wordt dan ook steeds meer gezien als wintervoedsel,
in alle andere seizoenen groeit de voorkeur voor een mediterraan
menu. Behalve dat het lekker is, blijkt het ook nog gezond to zijn.
De hoge levensverwachting in de landen van Zuid-Europa wordt voor
een belangrijk deel toegeschreven aan een levenslang dieet van verse
groenten en fruit, mager vlees en vis, pasta en rijst, olijfolie, rode wijn
en mineraalwater. Pasta was in Nederland ooit macaroni met ham en
kaas, van olijfolie kreeg je diarree, wijn kwam alleen bij heel bijzon-
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dere gelegenheden op tafel en water drinken bij het eten was slecht
voor de eetlust. Zelfs bij minder deftige kruideniers dan Albert Heijn
staan de schappen inmiddels vol met pasta en pesto, allerlei soor-
ten olijfolie en steeds meet wijn. Tot in Engeland toe (Jamie Oliver
voorop) hebben de tv-koks een sterke voorkeur voor de mediterrane
keuken. Op Schiermonnikoog kreeg ik na een mooi Frans-Italiaans
diner bij de dubbele espresso de keuze uit vier soorten grappa. Niks
Beerenburg.

Natuurlijk wordt niet alles overgenomen. De schrik over het karige
Franse ontbijt heeft allang plaatsgemaakt voor hetzelfde haastige
gedrag, maar de brood- en melklunch wijkt niet voor een uitgebreide
middagmaaltijd. Ook's avonds blijven er verschillen. Geleidelijk
wordt er wel wat later gegeten, maar zelfs buitenshuis zijn er maar
weinig plekken waar de kok na negen uur nog blij is met nieuwe
gasten. Niet alles komt ook uit `ons' zuiden: de barbecue komt uit
Amerika, maar is in Zuid-Europa inmiddels net zo populair als hier.

Opvallend sterk is de mediterrane invloed in de architectuur,
de interieurdecoratie (kristallen kronen, opgebonden gordijnen) en
vooral ook de tuininrichting. Hele wijken worden inmiddels gebouwd
in lichte kleuren, met platte daken en enorme zonneluifels. Niks bak-
steen en niks pannendak. De tuinen zijn tweede woonkamers gewor-
den, zwaar gemeubileerd en rijk voorzien van terracotta sierpotten,
smeedijzeren lantaarns en barokke beelden. Dat is echt niet alleen
bij Andre Hazes zo. Flats heten nu appartementen en krijgen behalve
mooie namen en echte entrees ook steeds grotere balkons en log-
gia's. Wie denkt dat dit vanzelfsprekend is, moet maar eens even een
wandeling door het zo populaire plan-Zuid in Amsterdam maken. Tot
ver na Berlage was er nauwelijks een architect die rekening hield met
de wens om ook als flatbewoner lekker buiten to kunnen zitten. Dat
hoefde ook niet, want datverlangen is pas na de oorlog tot een levens-
behoefte uitgegroeid. De mogelijkheid van een dakterras maakt nu
ook de somberste oude etagewoning tot een aantrekkelijk en duur
object. Dat tetras was net zo min in de oorspronke-lijke bouw voorzien
als de tot een marmergroeve uitgegroeide badkamer. Ook voor bet
eerst gezien in de hotels Tangs de Middellandse Zee.

Weet u nog hoe Toon Hermans meet dan veertig jaar geleden de
geneugten van de Mediterranee bezong? Voor zijn generatie was
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Parijs de wereld en de Provence het paradijs. Niet langer een plek om
in een zacht klimaat to overwinteren, maar om midden in de zomer
van de zon, de zee en het strand to genieten en nog lekker to kunnen
eten en drinken ook. Een zweempje erotiek - Mediterranu, zong Her-
mans ondeugend - maakte her allemaal nog wat aantrekkelijker. Een
nooit verwende en altijd kort gehouden generatie werd ineens gecon-
fronteerd met een vanzelfsprekende zinnelijkheid, die op hen het-
zelfde effect moet hebben gehad als Tahiti op Gauguin - ofinderdaad
de Provence op Van Gogh. Zijn palet werd er lichter en vrolijker, en zo
ging het met al die groen, bruin en grijs schilderende Nederlandse
schilders die zuidwaarts trokken. Couperus ging in Nice en Florence
anders schrijven `uit blanke steden onder blauwe lucht'.

Vijf jaar na Frankrijk kwam Italie op als vakantieland en een paar
jaar later werd Spanje de massabestemming. Later kwamen ook Grie-
kenland en Portugal op, nu is Turkije populair. De trek naar het zuiden
riep thuis ook weer trek in het zuiden op, het continueren en overne-
men van een levensstijl die in het stijve en ijverige noorden geen equi-
valent had. Joie de vivre noemde men dat toen nog en dat suggereerde
veel vrije tijd, een informele sfeer, een losse omgang met geld, gemak-
kelijke kleren en de gezelligheid van her met elkaar eten en drinken.
Hele reclamecampagnes zijn nog altijd gebaseerd op de mediterrane
idylle van de gezamenlijke maaltijd, Allerhande van Albert Heijn staat
er net zo vol mee als de lifestylebladen. Jan des Bouvrie begint vrij-
wel ieder interieurpraatje met een tekeningetje van een grote eettafel
waar `goede vrienden' 's avonds gezellig komen aanschuiven. Heel
mediterraan, want vrienden komen nu immers niet meer pas na het
eten op bezoek, neen, ze eten mee en dat is het bezoek. Het mooist is
dat natuurlijk op een zondoorstoofd terras in de lichte schaduw van
wijnranken die al vrucht beginnen to dragen. Zover is het klimaat nog
niet, maar inmiddels kan er al wel een riesling van een Nederlandse
wijnboer uit Maastricht geschonken worden.

(9-8-2003)
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Armoede in Laren

Nog een paar dagen en dan is de tentoonstelling `Schilders van Laren'
in het Singer Museum alweer voorbij. Het is een heel aardige ten-
toonstelling, maar niet zo bijzonder dat u onmiddellijk in de auto
moet springen om gauw to gaan kijken. Veel schapen op de hei, veel
schilderachtige woeste gronden, bescheiden boerenbedoeninkjes,
knoestige boerenkoppen, kijkjes in eenvoudige binnenhuisjes met
bet gezin aan tafel of de kinderen spelend. Dat soort werk, soms wat
rauw, maar meestal mooi en romantisch, niet zelden op het senti-
mentele af. Laren was vanaf 1875 tot ongeveer de Tweede Wereldoor-
log een echt schildersdorp. In het kielzog van Jozef Israels, Albert
Neuhuys en Anton Mauve woonden en werkten er tientallen schil-
ders. Met succes, want de markt voor hun romantisch-impressionis-
tische weergave van bet leven van de arme Gooise boeren was net zo
onverzadigbaar als die voor de schelpenvissers en bomschuiten van de
Haagse en Katwijkse school. De vraag naar dit soort schilderijen was
niet alleen in Nederland groot, maar ook in Engeland en Amerika.
Dat is voorbij, veel van die werken zijn inmiddels weer naar Nederland
teruggekeerd, waar er opnieuw veel belangstelling voor bestaat.

Eigenlijk is dat een beetje vreemd, want als je goed kijkt en zeker
als je de catalogue van de Larense tentoonstelling goed leest, weet je
dat wat er op het'eerste gezicht uitziet als een wereld om naar terug to
verlangen, tegelijkertijd ook een beeld van diepe armoede en ellende
is. In de vissersdorpen en in de boerderijen op de zandgronden was
het leven hard en zwaar. Anders dan in de arme buurten van de grote
steden, maar zo mogelijk nog primitiever. Het land leverde weinig
op, er kwamen altijd to veel kinderen, het eten was slecht en alles was
vuil. Sommige schilders hadden in hun atelier een civiele variant van
het typische Larens binnenhuisje laten bouwen. Dat was niet alleen
gemakkelijker dan schilderen op locatie, maar het zorgde er ook voor
dat ze niet onder de vlooien en Iuizen kwamen to zitten of allerlei
infecties opliepen.

Veel sociaal gevoel hadden de meeste schilders niet, en slechts heel
weinigen bracht de confrontatie met zoveel armoede tot een keuze
voor bet socialisme. De armoede van een leven buiten de hoofd-
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stroom van de moderne tijd was schilderachtig genoeg om goede
handel to kunnen zijn. Daar zat geen boosaardigheid ofhardvochtig-
heid achter, maar een bijna vanzelfsprekend besef van de onveran-
derbaarheid van een heel andere vorm van leven. Als ik in Nepal ben,
fotografeer ik daar dezelfde schilderachtige armoe die het de schil-
ders van een eeuw geleden in Laren mogelijk maakte naast de hutten
van hun modellen de villa's to bouwen die nu geen enkele schilder
zich meer kan permitteren. Net zo min als de schilders van toen heb
ik het idee iets to kunnen doen aan de armoede in een land waar ik
alleen maar even hotelgast ben. Laren was voor de schilders van toen
net zo'n vreemde wereld als Nepal voor ons nu.

Anders dan in Scheveningen ofKatwijk, waar in ieder geval de zee
nu nog net zo is als een eeuw geleden, heb je in het museum in Laren
het gevoel meer dan alleen een reis in de tijd to maken. Wat ooit een
van de armste dorpen van Nederland was, behoort nu tot de rijkste.
De woeste grond waar nauwelijks iets op to verbouwen was, is nu de
gekoesterde twin van grote huizen, die alleen door hun rieten dak nog
herinneren aan her dorpse verleden. De brink met de enorme kerk
en de oneindig vaak weergegeven vijver is er nog wel, maar boeren,
wevers en stropers zijn er niet meet, schilders trouwens ook niet.

De ontwikkeling van Laren, van het Gooi en van zoveel andere tra-
ditioneel arme gebieden, stagneerde tot het eind van de negentiende
eeuw mede door het ontbreken van een gemakkelijke en snelle verbin-
ding met de steden. De aanleg van de spoorwegen en van een daarop
aansluitend maar inmiddels alweer helemaal opgebroken net van
tramlijnen maakten voor de stedeling de wildernis van het nauwelijks
ontgonnen platteland gemakkelijk bereikbaar. In de zeventiende en
achttiende eeuw vestigden de kooplieden en regenten zich aan het
watervan kanalen, rivieren en meren. Alles wat in Holland niet met de
trekschuit in een of twee dagen bereikbaar was, was per definitie ver
weg Constantijn Huygens vervloekte in zijn koets de dagenlange reis
over de Veluwe en her Gooi was wel veel kleiner, maar nauwelijks ont-
sloten. Pas de komst van de spoorwegen maakte het droge en hoge
zand tot een aantrekkelijke verblijfplaats voor de rijken.

Schilders hebben een belangrijke rol gespeeld in het populair
rnaken van bepaalde plaatsen, maar vooral ook van bepaalde typen
landschap. Ze vestigden zich, liefst in een groep, voor langere tijd
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in een `schilderachtige' streek buiten de steden. Her leven was daar
goedkoop en gemakkelijk. In een vaak nog bijna geldloze economie
brachten zij naar verhouding veel geld binnen en in her dankzij hun
klandizie snel grociende hotel- en restaurantwezen schiepen zij ook
een heel nieuw soortwerkgelegenheid. Dat maakte ookweer de komst
van andere stedelingen, nu als toeristen en vakantiegangers, moge-
lijk. Tegelijkertijd verdwenen met de door de schilders zelf ingezette
modernisering van een traditionele omgeving wel hun onderwerpen
en modellen. Op de tentoonstelling in Laren is nog een beetje to zien
hoe lang sommigen nog een wereld bleven schilderen die buiten her
atelier al Lang niet meer bestond. Het is geen grote kunst die in het
Singer Museum to zien is, maar bij elkaar is her bijna het stripver-
haal van de modernisering van de armste en de achterlijkste stukjes
Nederland. Mocht u besluiten om dat toch zelf even to gaan bekijken,
houdt u er dan wel rekening mee dat men u. in Laren op zondagmid,
dag graag voor ziet komen rijden in een Saab Cabriolet? Met de kap
open uiteraard.

Caroline Denninger-Schreuder, Schilders van Laren (2003). Bussum: Uitgeverij
Thoth.

(23-8-2003)
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Iedereen naar de galerie

Niks to doen dit weekend? Op meer dan iooo plaatsen kunt u kunst
gaan kijken. Niet alleen in de ongeveer zoo musea voor beeldende
kunst, maar ook in enkele honderden galeries, in veel raadhuizen, bij
kunsthandelaren, in beeldentuinen, kunsthallen en veilinghuizen.
Het aanbod is enorm. De `Tentoonstellingsagenda' van Openbaar
Kunstbezit en het Museumtijdschrift geven bet meest volledige over-
zicht en elke keer vraag ik me weer of wie nu naar al die exposities
toegaan? Hoe gaat het met de verkoop van de schilderijen die bij de
galeries aan de muur hangen? Kun je daar van leven?

Dat laatste in ieder geval maar heel zelden. In haar proefschrift
Passie of professie (1999) laat Truus Gubbels zien hoe in de jaren negen-
tig nauwelijks 5% van de galeries een omzet had van meer dan een
miljoen gulden per jaar. De meesten kwamen zelfs niet in de buurt
daarvan en waren vaak ook niet in staat de kosten terug to verdienen.
Veel galeriehouders moeten dan ook al snel opgeven of kunnen het
alieen volhouden dankzij andere inkomsten of een kapitaalkrachtige
partner. Het drijven van een galerie wordt dan weinig meer dan een
dune hobby met als beloning een zekere mate van prestige en mis-
schien een wat spannender sociaal circuit dan alleen zakenlieden of
tandartsen.

Nederlanders zijn geen grote kunstkopers en geven er gemiddeld
ook niet veer geld aan uit. Uit de gegevens van bet Sociaal en Cultureel
Planbureau blijkt dat in 1995 nog geen 5% van de volwassen bevol-
king kunst had aangekocht. Dat klinkt duur, maar bij meer dan de
he] ft van de groep ging het om een bedrag van maximaal 400 gulden.
Nog niet I% van de volwassen bevolking besteedde in dat jaar meer
dan 1000 gulden aan kunst. Voor minder dan dat bedrag kun je wel
een zeefdruk van Corneille krijgen - iedereen heeft er langzamer-
hand ook wel een - of een aardige vaas, maar echt geen schilderij of
sculptuur. Twee weken geleden mocht ik de verkooptentoonstelling
`Beeldenrijk Beverwijk' in het prachtige park van het zeventiende-
eeuwse huis Akerendam openen, maar ook daar moet voor het klein-
ste beeld al gauw enkele duizenden curo's worden neergeteld. Voor
veel minder kan het ook niet, behalve op de veiling bij Sotheby's of
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Christie's, waar de meeste moderne kunst toch minder opbrengt dan
de aanschafprijs.

Er gaan uiteraard meer mensen naar kunst kijken dan er kunst
kunnen kopen. Op her eerste gezicht doen de galeries het wat betreft
de publieksbelangstelling helemaal niet slecht. Dat klinkt vreemd,
want je ziet er eigenlijk nooit iemand, behalve op de opening van een
tentoonstelling. De belangstelling van de bezoekers voor elkaar en
voor de drank overtreft dan helaas altijd die voor het getoonde. In
musea is dat overigens niet anders. Ik heb al heel wat keren alleen in
een zaal gestaan, terwijl in de hal vrolijkgelach en geklink van glazen
to horen waren. Toch is er een verschil. We weten dat gemiddeld een
op de zes Nederlanders een keer per jaar naar een kunstmuseum gaat.
Feitelijk gaat het overigens om een veel kleiner deel van de bevolking,
omdat de museumbezoeker gemiddeld juist vaker dan een keer per
jaar naar her museum gaat.

Veel tentoonstellingen worden behoorlijk tot zeer druk bezocht.
Het Van Gogh-museum wist vorig jaar met de tentoonstelling Van
Gogh en Gauguin zelfs het hoogste aantal bezoekers van alle kunst-
tentoonstellingen in de wereld to halen: meer dan 8oo.ooo. Dat bete-
kent lange rijen voor de deur, veel Ns-dagtochten en overal posters.
De galeriewereld kan daar natuurlijk niets vergelijkbaars tegenover
zetten. Toch blijkt uit enqueteonderzoek dat per jaar minstens zoveel
mensen hun weg weten to vinden naar een galerie als naar het kunst-
museum. Dat zou betekenen dat iedere galerie in Nederland per jaar
gemiddeld op ruim 5000 bezoekers mag rekenen. Dat zijn wel geen
rijen voor de deur, maar her is toch veel, zeker gezien de meestal
geringe omvang die een galerie heeft.

Het lijkt to mooi om waar to zijn en het klopt in ieder geval niet met
de indruk die je krijgt als je er Tangs loopt. Galeries tonen bovendien
vrijwel altijd moderne kunst en de belangstelling daarvoor is echt
heel klein. Voor de meeste mensen - en daar reken ik mezelfook toe
- is de drempel van een galerie ook nogal hoog. Een lege, helverlichte
zaal met dure spullen is op zichzelfal niet uitnodigend en als je dan
achterin ook nog een strenge juffrouw met een zwarte bril ziet, durfje
helemaal niet meer naar binnen. Of nee, het is vooral dat je niet weet
hoe je weer met goed fatsoen weg moet gaan. Je komt alleen maar
kijken, maar je voelt je vooral erg bekeken en dat ook weer behoorlijk
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kritisch. Als je een beetje pech hebt, duikt er.achter uit de winkel ook
nog een kale man op met een nog veel zwaardere bril op zijn neus, die
je op samenzweerderige toon gaat uitleggen wat het allemaal voor-
stelt. Dan is er nog maar een redding: zeggen dat je gauw samen met
je vrouw terugkomt om het allemaal nog eens goed to bekijken.

Zouden meer dan Brie miljoen mensen een zo hoge drempel over
durven? Ik geloof er niets van. Ik denk dat een groot deel van de
mensen die ons zo trouwhartig melden minstens een keer per jaar
of zelfs geregeld een galerie to bezoeken, daar iets heel anders onder
verstaan dan de onderzoekers. Veel mensen weten niet eens wat een
galerie is ofverstaan daar een winkelgalerij ofeen passage onder. Iets
dus waar je vrijblijvend binnen loopt om er aan de andere kant weer
even gemakkelijk uit to lopen. Dat doen we allemaal regelmatig en
graag, maar dat soort galeries bestaat in de kunst alleen in waren-
huizen of openbare gebouwen. In een volgend onderzoek zullen we
waarschijnlijk hetwoord kunstgalerie moeten gaan gebruiken om tot
een wat betrouwbaarder uitkomst to komen.

(6-9-2003)
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Niet alleen de prijs is anders

De boze klant heeft gewonnen. De top van Ahold heeft moeten
buigen voor de verontwaardiging van een kleine groep klanten van
een relatief klein deel van het concern. Natuurlijk, het waren niet
alleen de klanten, ook de vereniging van effectenbezitters, vervolgens
de grote pensioenfondsen, minister Brinkhorst en ten slotte oak de
oude Albert Heijn zelf keerden zich tegen wat minister-president Kok
ooit per ongeluk, maar wel zeer treffend `exhibitionistische zelfver-
rijking' heeft genoemd. Bijna Ietterlijk werd het de afgelopen jaren
ook zo gepresenteerd: `Kijk mij eens goed onderhandeld hebben.' Zo
goed, dat een aandeelhouder op de inmiddels als `circus' de geschie-
denis ingegane aandeelhoudersvergadering tot de conclusie kwam
dat Anders Moberg niets beters kon gebeuren dan zo snel mogelijk
ontslagen to worden. Zijn financiele voordeel zou dan het grootst
zijn.

Het is moeilijk uit to leggen wat het voordeel voor het bedrijf zou
kunnen zijn om zo'n riskant contract aan to gaan en hetwas ook niet
de bedoeling om dat uit to leggen. Sterker, hetwas zelfs niet de bedoe-
ling er iiberhaupt iets over to zeggen. Als het dan toch moet, werkt
dat ook nog eens extra in her nadeel. Het doet allemaal wat louche
aan en onwillekeurig herinnert iedereen zich weer de heel bijzondere
afspraken die Nina Brink een paarjaar geleden met zichzelfgetroffen
had. Het verschil is wet dat mevrouw Brink een bedrijf naar de beurs
bracht dat het wel erg zichtbaar meer van speculatie dan van reputatie
moest hebben. `Take your profit and run' was ook de houding van de
aandeelhouders. Dat is bij Ahold altijd heel anders geweest.

Wat eerst liever nietverteld moest worden, was vervolgens niet meer
uit to leggen. In ieder geval niet door mensen die gewend zijn anderen
vooral iets op to leggen. Kritiek van onderop - en dat is de plek waar
de Nederlandse aandeelhouder en consument zich bevinden - wordt
niet verwacht en is meestal ook al jaren niet meet gehoord. Het uitleg-
gen van dingen die niet uit to leggen zijn, is een kunst die alleen met
jarenlange training in empathic onder de knie to krijgen is. Je moet
de boosheid van de ander kunnen begrijpen om to kunnen weten hoe
je de agressie in begrip voor jouw moeilijke positie kunt omzetten.
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Onwillekeurig gaan nu de gedachten uit naar Gerlach Cerfontaine,
die onlangs in staatwas de buitengewoon boze bewoners van Spaarn-
dam tot applaus voor Schiphol to brengen. Dat is misschien wat veel
van bet goede en ook heel riskant, als het niet Iukt om de toezeggin-
gen ook gestand to doen, maar zelden zal een opleiding tot psycho-
therapeut een bedrijf zoveel voordeel hebben gebracht.

Woede wegwimpelen is wel het domste watje kunt doen. De tegen-
stand neemt dan alleen maar toe. Bij Ahold gebeurde dat zowel aan
de bovenkant als aan de onderkant. Albert Heijn in eigen persoon
veroordeelde de Judassen die hem voor een handvol zilverlingen ver-
raden hadden en de klanten begonnen `de' Albert Heijn to mijden. De
beurskoers werd daardoor niet geraakt, maar dat zou zeker niet lang
meer duren. Onwillekeurig gingen bij iedereen de gedachten terug
naar het Brent Spar-drama, waar Shell technisch wel gelijk had, maar
het maatschappelijk nooit kreeg. Als de klanten zich tegen je keren,
valt er meer dan alleen omzet weg. Medewerkers beginnen zich voor
hun eigen bedrijf to schamen - her was op de televisie al to zien bij de
directeur van Albert Heijn - en zien op tegen verjaardagsfeestjes vol
vervelende vragen en quasi-grappige opmerkingen. De reputatie van
de organisatie is nauw verbonden met bet zelfrespect van de mede-
werkers. Nog maar heel kort geleden stond Ahold bij afgestudeerden
op de eerste plaats als toekomstige werkgever. Anders Moberg kan
alleen maar huiveren als hij aan de rating van zijn bedrijf nu denkt.

De felheid van de reacties op het salaris en de emolumenten van de
nieuwe topman heeft niet alleen to maken met de hoogte ervan, de
geheimzinnigheid eromheen, de gedaalde beurskoers van het aan-
deel of zelfs het ontslag van meer dan 400 medewerkers. Het heeft
zelfs nietveel to maken met de hoon die uit de honorering gelezen kan
worden voor de voorstellen van de commissie-Tabaksblat. Het gaat
ook niet om Ahold, althans niet in de publieke opinie, het gaat om
Albert Heijn. Dat bedrijf is iets gelukt, wat heel moeilijk is, maar naast
groot voordeel ook groot gevaar met zich meebrengt. Albert Heijn is
een institutie geworden, niet in de zin van een nationaal symbool om
trots op to zijn, zoals ooit Fokker en nu nog heel even KLM, maar als
onderdeel van bet dagelijks leven. Albert Heijn is niet alleen markt-
leider, maar ook trendsetter, standaard en norm. `De' Albert Heijn
is het symbool bij uitstek geworden van een zelfbewuste moderne
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levensstijl in een rijk land. Dat wordt vanzelfook bijna een nationaal
gevoel en een punt van herkenning en thuiskomst, omdat `de' Albert
Heijn alleen in Nederland to vinden is en hier synoniem geworden
met het veel minder vaak uitgesproken woord supermarkt. Er is ook
alles aan gedaan om de identificatie van de klant met her bedrijf en
met her merk zo groot mogelijk to maken. Dat begon met de zegeltjes,
en strekt zich nu uit tot de bonuskaarten, het Vaste-Klantenfonds, de
thuisbezorgservice, de therapeutische toon van de reclamecampag-
nes, de onvoorwaardelijke kwaliteitsgarantie, de gratis koffie in de
winkel en de Allerhande voor thuis.

Die positie kan een last worden en dat heeft de top van Ahold nu
gemerkt. Een wereldconcern in de moeilijkheden door de hinder-
macht van klanten van een van de werkmaatschappijen in een van de
landen. De eigen marketingstrategie van vele jaren heeft krachten tot
ontwikkeling gebracht die de organisatie - althans de leiding die er
nu zit - niet meer kan beheersen. Wat zichtbaar wordt, is een heel
nieuwe betekenis van het woord maatschappelijke verantwoordelijk-
heid en die beperkt de vrijheid van de ondernemer nogal. Hij is meer
zetbaas namens ons allen dan gewoon de baas. Bedrijven als Albert
Heijn hebben ongemerkt een status gekregen die hen dichter bij een
publieke functie brengt dan ze misschien zelfprettig vinden. De weg
terug - en dat is wat er nu gebeurt - is pijnlijk en kost geld en aanzien.
Albert Heijn wordt weer gewoon een supermarkt.

(20-9-2003)
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Eigen verantwoordelijkheid

Hoe lang is het geleden dat we in Nederland een kabinet met een visie
of minstens met visie hadden? Ik durf to wedden dat iedereen dan
meteen terugdenkt aan het kabinet-Den Uyl. Daar scheiden zich ook
meteen de geesten, want zeker de helft van de terugdenkers heeft
dan maar liever een kabinet met minder visie. De ministers van de
twee paarse kabinetten golden niet als erg visionair. Met uitzonde-
ring misschien van Jan Pronk, maar ik vrees dat de geesten zich dan
opnieuw weer snel scheiden. Balkenende i was vooral veel televisie
en Balkenende ii geldt nu al als een typisch bezuinigingskabinet. In
Europa het braafste jongetje van de klas en in Nederland een Bint-
achtige schoolmeester met een fel rietje. Op bet schoolbord staat met
grote letters `eigen verantwoordelijkheid' geschreven. Geen visie
misschien, maar wel een heel duidelijke boodschap.

Henk van Luijk werd er vorige week in deze krant zo boos over dat
hij in zijn column de hele boodschap het liefst in een keer van her bord
had willen vegen. Dat lukt niet en het gaat ook wel om wat meer dan
alleen een slogan om harde bezuinigingen voor to kunnen stellen als
het verdiende loon voor al to verwend geraakte burgers. Het kabinet
zal deze zomer niet veel tijd gehad hebben om bij ieder bezuinigings-
voorstel diep na to denken over de filosofie daarachter, maar in de
stukken is tussen de regels wel degelijk een verhaal to lezen dat gezien
kan worden als de visie van het kabinet op wat er anders moet in de
samenleving. De geesten scheiden zich ook hier weer, maar onder de
inderdaad wel wat al to vaak en gemakkelijk gebruikte noemer van de
eigen verantwoordelijkheid gaat een duidelijke opvatting schuil over
een heel andere inrichting van de Nederlandse verzorgingsstaat.

Net als bijna tien jaar geleden, toen het eerste paarse kabinet aan-
trad, staan ook nu behoud en verhoging van de arbeidsparticipatie
centraal in het regeringsbeleid. `Werk, werk, werk' luidde het motto
van de ploeg van Wim Kok en dat lukte toen ook. De wereldeconomie
trok aan en Nederland was er klaar voor. Dankzij jaren van loonma-
tiging en inmiddels veel flexibelere arbeidsvoorwaarden was Neder-
land economisch even een beetje Amerika en kon het snel inspelen
op de gunstiger wordende conjunctuur. Sindsdien zijn er meer dan
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anderhalf miljoen arbeidsplaatsen bijgekomen. Dat is nu voorbij, bet
absolute aantal arbeidsplaatsen loopt zelfs terug met i a 2% per jaar.
Het bedrijfsleven meldt nog maar weinig vacatures en ook bij de over-
heid, in de zorg en her onderwijs daalt hun aantal snel. De boodschap
van het nieuwe kabinet is echter niet `werk' maar `werken'. Burgers
moeten er zelfvoor zorgen dat zij zo snel mogelijk een baan vinden
en houden. Wie zijn baan verliest, zal dat financieel al heel gauw
hard gaan voelen en wie geen baan vindt, komt al snel in de bijstand
terecht. Vervroegde pensionering ofafvloeiingvia de wno wordtvrij-
wel onmogelijk gemaakt.

De vraag ofer voldoende werk is, wordt in de eigen stukken van bet
kabinet ontkennend beantwoord. Her kabinet kan daar ook niet veel
aan doen en hoopt waarschijnlijk vooral dat de kansen op werk - en
op werkzaamheid - toenemen, naarmate de regelingen rond her niet-
werken strakker, beperkter en dwingender zijn geworden. Ofdat echt
zo is, moet nog blijken, maar de uitkeringen garanderen niet langer
de continuering van een vertrouwde leefstijl. Dat was een typisch
kenmerk van de `middle class'-verzorgingsstaat van bet Rijnlandse
model. De sociale zekerheid krijgt een meer `lower class'-karakter,
zoals in de Angelsaksische Ianden, terwijl wat de arbeidsparticipa-
tie betreft het Scandinavische model de norm wordt. Iedereen moet
werken.

In veel van de begrotingsstukken overheerst bet gebruik van woor-
den als `moeten' en `verplichten'. Van stimuleren wordt in positieve
zin nauwelijks meer gesproken, wel van her geven van prikkels en bet
opleggen van sancties. Her stelsel wordt nietalleen minder genereus,
maar ook minder hoffelijk. De verwachting dat de Nederlander alleen
spaarzaam, in nood en voor korte duur van de voorzieningen van de
sociale zekerheid gebruik zou maken, is in het verleden niet uitgeko-
men en de nieuwe regering is er niet langer trots op hem die zekerheid
als een recht to kunnen aanbieden. Van een uitkeringsgerechtigde is
de werkloze of arbeidsongeschikte burger een dure gast geworden,
die maar kort mag blijven en wiens gangen permanent gecontroleerd
worden. Er wordt niet langer vertrouwd op zijn eigen gevoel van ver-
antwoordelijkheid.

Op her gebied van de gezondheidszorg, de andere plek waar de
`nieuwe' overheid zich manifesteert, krijgt de eigen verantwoor-
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delijkheid van de burger weer een heel andere invulling. Hier gaat
her vooral om een verplaatsing van collectieve lasten naar de porte-
monnee van de particuliere burger. Hij moet collectief voor minder
meer en particulier voor hetzelfde extra gaan betalen. De eigen ver-
antwoordelijkheid is hier vooral een nieuwe verplichting, omdat de
burger er nauwelijks onderuit kan hier de oude taak van de overheid
over to nemen, en bovendien de overheid bepaalt waar de eigen verant-
woordelijkheid begint en voor een belangrijk deel ook waar die weer
eindigt. Het kost de burger allemaal steeds meer, de premies zijn de
afgelopen jaren al bijna verdubbeld, maar het is toch een minder hard
regime dan in de sociale zekerheid wordt ingevoerd.

Her kabinet hoopt dat mensen niet alleen voor zichzelf, maar ook
voor elkaar zullen zorgen. Ook dat valt onder de noemer van eigen
verantwoordelijkheid. Voor elkaar zorgen doen mensen natuurlijk nu
ook al, zeker als her om hun eigen partner, gezin of familie gaat. Veel
verder dan ook de meest nabije vrienden gaat die zorg echter niet
en dat zal ook niet veranderen. Her huidige beroep van her kabinet
op de solidariteit van mensen onderling laat juist zien dat mensen
minder mogen rekenen op de -fiscaal verzekerde solidariteit van de
gemeenschap als geheel. De overheid trekt zich terug en dat betekent
dat de verschillen in de samenleving weer groter zullen worden. Dat
is de prijs die voor her nieuwe beleid betaald moet worden en velen
vinden dat een groot verlies. Het is winst in de ogen van wie vond dat
het probleem in het verleden juist was dat de solidariteit teveel van
de werkenden en to weinig van de niet-werkenden is gekomen. Die
opvatting is lang politick buitengewoon incorrect geweest, maar ze
valt nu met regelmaat to lezen in de ingezonden brievenrubriek van
zelfs de Volkskrant.

(4-10-2003)
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Bezoek aan de Buchmesse

Her gaat niet goed met het lezen. Er worden ieder jaar wel meer
boeken verkocht, maar dat zegt niet zoveel. De tijd die we nemen voor
het lezen van kranten, tijdschriften en boeken is in de laatste 25 jaar
met een derde gedaald tot minder dan vier uur per-week. Bij de jong-
ste generaties is de dagelijkse leestijd zelfs een kwestie van minuten
geworden. Zelfs de krant is voor hen geen vanzelfsprekendheid meer.
Veel van de voor her lezen verloren gegane tijd is terechtgekomen bij
de televisie, de pc en het internet. Wie daar even over nadenkt, beseft
dat ook dat heel veel leeswerk met zich mee brengt. Zowel op het werk
als in de vrije tijd is het `schermlezen' in de plaats gekomen van het
lezen van teksten op papier. De cultuurpessimistische bezorgdheid
over her ontlezen blijkt vooral een bezorgdheid over het `ontboeken'
to zijn. Al lang ontdaan van zijn zeldzaamheid en naar verhouding
minder kostbaar dan ooit hangt rond her boek nog steeds het aureool
van de hoge culturele waarde. Dat brengt ons er ook toe thuis kast na
kast to blijven vullen met boeken die we nooit meer (opnieuw) zu.llen
lezen en waar ook De Slegte straks niets meet voor over heeft.

Her boek blijft iets bijzonders, zoals lang ook brood in een voort-
durende herinnering aan de hongerwinter niet zomaar weggegooid
mocht worden. De net gesloten Frankfurter Buchmesse bevestigt
ieder jaar weer voor de ogen van de hele wereld dat bet boek iets bij-
zonders is, maar ontkent dat ook weer even hard door zijn verbijs-
terende omvang. Meer dan 6ooo uitgevers laten in tien gigantische
jaarbeurshallen aan tienduizenden bezoekers meer dan 300.000
boeken zien. Een hal alleen voor kunstboeken, drie hallen voor de
buitenlandse uitgevers, de twee grootste hallen voor de Duitse uitge-
vers en dan is er ook nog een hal voor het land van het jaar. Dat was
dit jaar Rusland, maar dat was niet zo'n gelukkige keuze. In Rusland
is het boek inderdaad nog steeds iets bijzonders en men had gewoon
niet genoeg om zelfs maar een hock van de hal to vullen. De rest was
een soort Russische braderie geworden met veel treurigmakende tra-
ditionele ambachten en her soort kunstnijverheid dat in de hoogtijda-
gen van de Sovjet-Unie al niet aan de straatstenen to slijten was.

Het hoogtepunt van de Buchmesse was het optreden van de zwij-
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gende voormalige wereldkampioen boksen Muhammed Ali. In de
grote Duitse hal was zelfs een hele boksring nagebouwd en dat alle-
maal omdat uitgever Taschen in de vorm van een fotobiografie van
Muhammed Ali het grootste, dikste en duurste boek van de Messe
met het nodige lawaai wilde presenteren. De grootste, best geplaatste
en meest professioneel uitgevoerde stands hadden allemaal eigenlijk
weinig met boeken to maken. Televisie, dvd, pc-spelletjes en aller-
hande `merchandise' bepaalden daar her beeld. Tijdschriften, strip-
albums en boeken sloten her aanbod aan de onderkant af. De enige
auteur die zich qua oplage en populariteit met de nieuwe media kan
meten, is J.K. Bowling. De nieuwe Harry Potter zal ook in Duitsland
de hit van her seizoen zijn en zelfs de Nederlandse oplage zal rond
de miljoen exemplaren komen to liggen. Dat is voor ons taalgebied
onvoorstelbaar veel, maar bet is minder dan de verkoop per week in
de Verenigde Staten. Dat is ook daar heel erg veel, zelfs John Grisham
haalt dat op geen stukken na.

Her contrast tussen de grote mediaconcerns en de internationale
uitgevers aan de ene kant en de kleine gespecialiseerde boekenma-
kers aan de andere kant valt heel erg op. De Buchmesse verhuurt
ook aan de kleinste partij een stand, soms niet meer dan een tafel
en een plankje met een enkel boek en een handgeschreven naam-
kaart. De Nederlandse straten worden vooral bevolkt door kleine en
middelgrote uitgevers van her algemene en literaire boek. Collega's
uit andere landen hebben een redelijk grote belangstelling voor het
aanbod en dat wordt ook in hun eigen fonds weer zichtbaar. Neder-
landse auteurs doen her, mede dankzij de vertaalsteun van de over-
heid, zeker in Duitsland heel goed. Cees Nooteboom is in Duitsland
en Oostenrijk, waar hij net een grote prijs heeft gekregen, een belang-
rijker auteur dan hier. Zijn eersteling, Philip en de anderen (1955), ver-
schijnt nu ook in bet Duits en zijn Gesammelte Werke in zeven of acht
delen werden groot aangekondigd. Verder zag ik ook in de Duitse
stands nadrukkelijk gepresenteerde vertalingen van W.F. Hermans,
Mensje van Keulen, Arnon Grunberg, Adriaan van Dis, Maarten It
Hart en Karel Glastra van Loon.

De `echte' Buchmesse, zo werd me wel duidelijk, speelt zich voor
een groot deel achter de schermen af. De wereld van uitgevers, boek-
handelaren en literaire agenten is in rangen en standen verdeeld. De
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klasse van her hotel, de sterren van het restaurant, de glans van de
uitnodiging voor een cocktailparty weerspiegelen vrij nauwkeurig
de hoogte van aan auteurs to betalen voorschotten en dus ook van
de status van een uitgever. Goedkoop was er in Frankfurt overigens
niets. Voor een kop koffie en een simpel broodje uit de hand werd
op de beurs acht euro gevraagd. In mijn hotel kostte een klein flesje
mineraalwater zelfs bijna zes euro, waarschijnlijk bijna 20 keer de
inkoopsprijs. Van zo'n marge kunnen boekhandelaren alleen maar
dromen, het maximum ligt bij hen ongeveer op 2 keer de inkoops-
prijs. Omdat in Nederland zowel als in Duitsland boeken een vaste
en door de uitgever vastgestelde prijs hebben, heet de marge van de
boekhandelaar in hun jargon overigens niet winst maar korting.

De trouwe bezoekers van de Buchmesse zagen dit jaar minder
exposanten en minder handel dan vorige jaren. Ik was er voor her
eerst en vond het aanbod overweldigend. Het blijft dan vreemd to
bedenken dat de gemiddelde Nederlander per jaar nog geen 50 euro
aan boeken uitgeeft.

(18-10-3003)
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Meer met minderheden

Ik vond het wel leuk. Her Nos-journaal liet de presentatie van de
Rapportage Minderheden 2003 van het Sociaal en Cultureel Planbureau
begeleiden door een Marokkaanse rapper die goed weg wist met
woorden als integratie en segregatie. Hij pakte ook de positieve toon
van het rapport goed op en deed dat minder voorzichtig dan wij als
onderzoekers zouden durven. Ik was daar wel blij mee, omdat in de
media bijna alleen nog maar negatieve berichten over allochtonen to
vinden zijn. Criminaliteit, overlast, huiselijk geweld, intimidatie van
ouderen, meisjes op school en in het zwembad lastig vallen, ronseling
voor terroristische groepen, misbruik van sociale voorzieningen, de
kranten staan er vol mee en de actualiteitenrubrieken zijn niet uit de
westelijke tuinsteden weg to slaan. Wat niet goed is, moet natuur-
lijk gewoon gezegd worden. Dat is in het verleden zeker to weinig
gebeurd, maar inmiddels Iigt dat verleden alweer een paar jaar achter
ons. Nu dreigt vooral het gevaar dat de positieve ontwikkelingen niet
genoeg gezien ofzelfs ontkend worden.

Als de Inspectie van het Onderwijs na een grondig en herhaald
onderzoek toch weinig slechts kan ontdekken in het onderwijs op de
islamitische scholen, wordt dat door veel mensen gewoon niet geloofd.
Als het Verweij-Jonker-instituut een rapport opstelt ten behoeve van
de Commissie Onderzoek Integratiebeleid van de Tweede Kamer is er
meteen het vermoeden dat de zaken wel weer mooier zullen worden
voorgesteld dan ze zijn, gezien de vermeende betrokkenheid van het
instituut bij het to wraken overheidsbeleid op dit gebied. Uit de com-
mentaren blijkt overigens lang niet altijd dat de rapporten ook echt
gelezen of zelfs maar ingezien zijn. Voor de reacties op de commen-
taren zijn vaak niet eens de persberichten geraadpleegd. Zo wordt de
toon als vanzelf scherper en stelliger en tegelijkertijd de afstand tot
wat er werkelijk in de rapporten staat ongemerkt steeds groter.

Dat is in het geval van het falen of slagen van het integratieproces
van de minderheden niet zonder risico. Heel veel Turken, Marokka-
nen, Surinamers en Antillianen voelen zich door alle negatieve berich-
ten en het openlijke vertoon van wantrouwen persoonlijk gekrenkt
en als groep miskend in hun rol als burgers van dit land. Dat is alleen
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overdreven voor wie vergeet hoe beledigd Nederlanders zich voelden
toen een paar weken geleden de Indonesische minister van Justitie
ver weg in Jakarta zei dat hij ons haat om ons onbetreurde koloniale
verleden. Dat leidde bijna tot een forse diplomatieke rel, zonder dat
iemand zich nog afvroeg of deze hinderlijke figuur misschien toch
een punt had.

In het verleden werden de Nederlandse houding en her Nederlandse
beleid ten opzichte van de minderheden vooral bepaald door wat ik
wel eens een dubbele angst genoemd heb. De angst om to discrimi-
neren en de angst om to normeren. Geen eisen en grenzen stellen om
niet de verdenking op je to laden met verschillende maten to meten.
Dat is in de laatste jaren duidelijk anders geworden. Waar eerst inbur-
gering een soort natuurlijk proces leek, is het nu van een vrijblijvend
cursusaanbod een verplicht examen geworden. Het moet en je moet
her ook zelf doen en zelf betalen. Je moet Nederlands geleerd hebben
en enige kennis van de Nederlandse samenleving en staatsinrichting
hebben, wil je je hier blijvend kunnen vestigen. Van het cultuurre-
lativistische ideaal van een multiculturele samenleving is niet veel
meer over. Nieuwkomers worden geacht zich in belangrijke mate to
voegen naar de normen en waarden van de Nederlandse samenleving.
Die liggen niet voor eeuwig vast en ze zijn redelijk flexibel, maar niet
zomaar inwisselbaar voor iets anders en ook niet geneigd willekeu-
rige andere opvattingen als principieel van gelijke waarde to erken-
nen.

Zo pal staan waar eerst ruimte leek voor alles en iedereen, levert
natuurlijk spanningen op. Misschien wordt de nieuwe flinkheid ook
wat al to demonstratiefuitgedragen, maar toch, wat nu expliciet doel-
stelling is, wijkt nauwelijks of van wat vroeger toch als het resultaat
van een natuurlijk proces werd gezien. Geleidelijk zou men de taal
we] leren en de tweede generatie zou al veel gemakkelijker zijn weg
in de Nederlandse samenleving vinden. Dat viel in de praktijk toch
tegen. Van de oudkomers spreekt een groot deel, meer dan 400.000
mensen, nog steeds geen of hoogstens gebrekkig Nederlands. De
tweede generatie Turken en Marokkanen haalt de huwelijkspartner
in meerderheid uit het land van herkomst van de ouders. Het gemid-
delde opleidingsniveau van de hier opgegroeide generatie is gelukkig
enorm gestegen en de werkloosheid is sterk gedaald, maar op alle
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punten zijn de verschillen met de autochtonen, maar vaak ook met de
Surinamers, toch nog erg groot. Zo groot, dat het integratieproces
we] een stevig handje geholpen mag worden.

Dat is ook in het eigen belang van de Nederlandse samenleving. We
zullen misschien in 2010 niet echt de top van de kenniseconomieen in
de wereld zijn, maar we zullen daar niet ver vanaf zitten. Een gemid-
deld hoog tot zeer hoog opleidingsniveau is daarvoor noodzakelijk.
Willen we daarnaast ook onze verzorgingsstaat in een beetje prettige
vorm handhaven, dan zal de arbeidsparticipatie nog verder omhoog
moeten. Nieuwkomers met weinig of geen opleiding en geen goede
beheersing van de taal zullen daar weinig aan bij kunnen dragen.
Wachten op hun eigen initiatiefofop de diploma's van hun kinderen
duurt to lang. De luxe van de langzame stijging op de sociale ladder,
die veel Nederlanders over drie of meer generaties in hun eigen fami-
lie zien, kunnen we ons niet meer permitteren. Het moet allernaal
veel sneller gaan en liefst niet meer tijd nemen dan een paar jaar.

Het is nog maar 40 jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders
naar Nederland kwamen, vijfja-ar later gevolgd door de eerste Marok-
kanen. De Rapportage Minderheden 2003 laat wel zien hoe sindsdien
hun positie in onderwijs en arbeid verbeterd is, maar kan helaas niet
laten zien hoeveel beter die zou zijn geweest als er van het begin of
systematisch in onderwijs en inburgeringsprogramma's was geinves-
teerd. Groepen die al met veel meer in het rugzakje naar Nederland
kwamen - de Surinamers, de Antillianen voor 199o, de Vietnamezen
- hebben laten zien hoe snel het dan met de integratie kan gaan.

(1-11-2003)
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2 5 jaar emancipatiebeleid

Gender mainstreaming. Brrr, echt zo'n afschuwelijk begrip uit het New-
spealc-woordenboek van het politiek correcte beleid. In de praktijk valt
her wel mee, al is her niet eens zo gemakkelijk to vertalen in gewoon
Nederlands. Her gaat om twee dingen. Aan de ene kant oppassen
voor een meestal onbedoeld al to zeer op mannen bedachte en vanuit
mannen gedachte regelgeving, aan de andere kant opletten op een
voldoende vrouwvriendelijke orientatie van her beleid. Gender main-
streaming is een relatief nieuwe variant in het emancipatiebeleid. De
grootste en grofste vormen van ongelijkheid in rechten, inkomen en
maatschappelijke positie tussen mannen en vrouwen zijn inmiddels
wel verdwenen. In sommige gevallen zelfs meer dan dat. Op het punt
van levensverwachting, gezondheid en ook opleidingsniveau hebben
mannen inmiddels her nakijken. Niettemin bestaan er overal nog tra-
dities, regels, stijlen van werken en leidinggeven die met name vrou-
wen kunnen benadelen of in ieder geval to weinig met hen rekening
houden.

Niet iedereen vindt her nodig om daar nu weer een heel systeem
van regels en toezichthoudende functionarissen of commissies
voor in het leven to roepen. In de meeste bedrijven en organisaties
is men zelf voldoende alert om actie to nemen als her nodig is. Her
gelijk ligt moreel, juridisch en ook sociaal aan de kant van de `gen-
dermainstreamers'. Her is inmiddels meestal al voldoende om met
enige nadruk to wijzen op een hinderlijke ongelijkheid, of zoals dat
weer heel correct en neutraal heet, een onvoldoende `integratie van
her manlvrouw-perspectief'in her ontwerp of de uitvoering van her
beleid. Het kabinet beslist binnenkort over de instelling van een visi-
tatiecommissie voor de uitvoering van her gender mainstreambeleid
door de ministeries.

Ik dacht hier allemaal aan, omdat vandaag in de Nieuwe Luxor
in Rotterdam onder de titel `M/V (aDe Toekomst' een grote mani-
festatie wordt gehouden in het kader van 25 jaar emancipatiebeleid.
Minister De Geus van Sociale Zaken, ook coordinerend minister voor
het Emancipatiebeleid (staatssecretaris Phoa van de LPF was de laat-
ste bewindspersoon met emancipatie zelf als portefeuille), opent de
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bijeenkomst die vooral in her teken staat van de vrouwenemancipa-
tie in de multiculturele samenleving. Gelukkig is er daarnaast ook
aandacht voor satiregevoelige postmoderne onderwerpen als `cyber-
feminisme en metroseksualiteit' en `de koning is zwanger'. Dat laat-
ste is overigens zelf geen satire, maar science fiction, zo blijkt uit de
toelichting.

Vanmiddag sta ik er ook zelf voor een zaal. Een zwak protest dat
de integratie van het manlvrouw-perspectief in mijn geval op zater-
dagmiddag her doen van een huishouden betekent, werd uiteraard
door de organisatoren van de manifestatie luchtig afgewimpeld met
de verwijzing naar een hoger belang. Dat is in mijn geval laten zien
hoe het staat met de emancipatie van allochtone vrouwen in Neder-
land. Een lastige vraag, omdat er maar beperkt gegevens beschikbaar
zijn en her ook niet helemaal duidelijk is of en wanneer iets als eman-
cipatie moet worden aangemerkt. Het feit dat Surinaamse vrouwen
een hogere arbeidsparticipatie hebben dan Nederlandse vrouwen en
gemiddeld ook meer uren werken, is niet zonder meer een teken van
emancipatie. In het verleden hadden Surinaamse vrouwen vaak geen
andere keus, omdat ze feitelijk alleen stonden in hun verantwoorde-
lijkheid voor hetgezin. Niettemin zou je ook kunnen stellen, dat wat
oorspronkelijk uit noodzaak geboren is, nu buitengewoon positief
uitwerkt op hun positie in de Nederlandse samenleving.

Een ander voorbeeld. Nederlandse vrouwen krijgen hun eerste
kind gemiddeld pas als ze at op de helftvan hun vruchtbare levensfase
zijn. Nauwelijks nog voor hun dertigste jaar dus. De kansen op com-
plicaties tijdens de zwangerschap en bij de bevalling nemen behoor-
lijk snel toe met de leeftijd van de moeder, zeker als her eerste kind
zo Iaat komt. Allochtone vrouwen krijgen hun eerste kind gemiddeld
op een veel jongere leeftijd. Ze krijgen gemiddeld ook meer kinderen,
althans zeker de vrouwen van Turkse en Marokkaanse afkomst. Bij de
tweede generatie, voor een belangrijk deel hier geboren en getogen,
zien we een snelle verandering in de richting van het Nederlandse
patroon. Minder kinderen en het eerste kind niet meer terwijl de
moeder nog maar net zelfvolwassen is. Is deze aanpassing nu ook
als emancipatie to zien of zou je misschien moeten zeggen dat in het
geval van de Nederlandse vrouwen emancipatie nu zou moeten bete-
kenen dat men het eerste kind weer op een war jongere leeftijd krijgt?
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Uiteraard zou dat dan weer geen nadelige gevolgen mogen hebben
voor hun positie op de arbeidsmarkt.

Natuurlijk zijn er gebieden waar evident sprake is van emancipatie.
AIs je kijkt naar de veranderingen in opleidingsniveau, dan moet je wel
heel cynisch zijn om de enorme inhaalslag die op dit gebied aan de
gang is, niet als de basis van emancipatie to zien. Van de Marokkaanse
vrouwen boven de 40 jaar in Nederland heeft volgens de statistieken
meer dan go% hoogstens lagere school gehad. In werkelijkheid heeft
bijna niemand van hen ooit als kind een school van binnen gezien.
Van de Marokkaanse vrouwen tussen 25 en 40 jaar heeft al de helft
meer dan alleen lagere school en van de meisjes tussen 15 en 25 jaar
is dat 8o%. De cijfers voor de jongens en de mannen zijn overigens
in alle leeftijdscategorieen gemiddeld nog war beter. Die van Neder-
landse vrouwen zijn uiteraard veel beter, in de jongere generaties ook
beter dan die van de Nederlandse mannen. Dat roept niet alleen voor-
zichtig weer de vraag op of er niet wat aan de `achterstand' van de
Nederlandse man gedaan moet worden, maar leidt ook tot de ver
zuchting dat de wedloop tussen vrouwen van verschillende herkomst
wel iets weg heeft van de wedstrijd tussen Achilles en de schildpad.
In de jaren dat de etnische minderheden in Nederland zijn, hebben
ze wel een deel van hun opleidingsachterstand weggewerkt, maar het
opleidingsniveau van de Nederlanders, en vooral van de vrouwen, is
ondertussen ook weer zelfomhoog gegaan. Is daarmee in ieder geval
dit deel van het emancipatieproces geeindigd en wat betekent dit dan
weer voor het emancipatieproces van de nieuwkomers? Vanmiddag
heb ik daar we] een antwoord op.

(18-11-2003)
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Gratis drugs?

Het klinkt al meteen niet goed. Gratis verstrekking van heroine is
zoiets als lekker verslaafd op kosten van de gemeenschap. De wer-
kelijkheid is anders. De heroine is wel lekker, maar de verslaving is
dat niet en het feit dat er niet voor de drugs betaald hoeft to worden,
is eigenlijk zonder belang. De echte kosten zitten niet in het middel,
maar in de verstrekking: het hele programma van selectie, opvang en
begeleiding van de verslaafden. Zonder een strak opgezet en streng
gecontroleerd programma zou verstrekking al gauw `vrije' verstrek-
kingworden aan iedereen die gebruikt ofeen beetje wil experimente-
ren met heroine. Dat is ook de grote angst van iedere overheid die een
verstrekkingsprogramma overweegt. In Nederland was dat al 25 jaar
geleden aan de orde, maar om veel redenen heeft her Lang geduurd
voor het echt zover kwam. Nog altijd gaat het niet van harte, er is
grote aarzeling bij veel politici om het bestaande verstrekkingspro-
gramma uit to breiden. Dat heeft met kosten to maken, maar ook met
het akelige gevoel op die manier mensen verslaafd to houden. Dat is
ook zo, van staatsheroine kick je net zo moeilijk afals van straathero-
ine. Misschien zelfs nogwel moeilijker, omdat de kwaliteitveel beter
is. Politiek gezien is verstrekking van heroine aan zwaarverslaafden
de erkenning dat er niets meer of to kicken valt. Dat is geen prettige
gedachte en ook niet gemakkelijk aan het publiek uit to leggen.

Het kabinet heeft vorige week besloten door to gaan met de hero-
ineverstrekking, zoals die al een aantal jaren experimenteel plaats-
vindt in de vier grote steden en in Groningen en Heerlen. Het voorstel
van minister Hoogervorst was om de verstrekking beperkt to houden
tot de al bestaande 300 plaatsen. Een speciale adviescommissie was
eerder tot de conclusie gekomen dat een uitbreiding tot iooo behan-
delplaatsen voor in totaal ongeveer 16oo gebruikers beter zou zijn. De
kosten zouden dan we] van 5 miljoen euro nu tot ongeveer 15 miljoen
stijgen en daar voelde de minister niet voor. Zoals her er nu naar uit-
ziet zal het dispuut wel in een compromis eindigen. Wel meer plaat-
sen, maar niet zoveel als de commissie nodig vond.

Op het totale aantal gebruikers van heroine blijft het een druppel op
een gloeiende plaat, ook al wordt de groep heroineverslaafden gelei-
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delijk wel wat kleiner. In Nederland gaat het om zo'n 25.000 mensen,
die daarnaast meestal ook nog allerlei andere middelen gebruiken.
Echte verslaafden slikken, spuiten, snuiven of roken ongeveer alles
wat je bewustzijn verandert: alcohol, tabak, hasj, cocaine, xtc en
ook slaap- en peppillen. De overheid voegt daar vaak nog een stevige
onderhoudsdosis methadon aan toe. Dat is ook niet onomstreden,
want het is net zo verslavend als heroine, maar het is wel minder
lekker en nooit de favoriete drug van verslaafden. De groep heroine-
gebruikers is naar verhouding al oud en kent gemiddeld een lange
verslavingsgeschiedenis. Voor het verstrekkingsprogramma moet je
meer dan vijfjaar gebruiken en minstens 25 jaar oud zijn, maar in de
praktijk gaat het om mensen die gemiddeld al de 40 gepasseerd zijn
en zo'n 16-17 jaar gebruiken. Dat is ze ook wel aan to zien en de mees-
ten zouden graag met gebruikerspensioen gaan. Ze zijn het meestal
ook zat om de hele dag op jacht to moeten zijn naar voldoende geld
om hun verslaving in stand to kunnen houden. Ze zijn gewoon moe
en vaak ook ziek.

Er is op het gebied van de verstrekkingsprogramma's al heel veel
onderzocht, maar elke keer is er weer de neiging in een volgende fase
opnieuw een experiment op to zetten, dat dan weer goed onderzocht
en geevalueerd moet worden. Er is duidelijk huiver om de verstrek-
king to normaliseren. Een maand geleden verscheen in het Nederlands
Tijdschrift voor Geneeskunde een uitgebreid verslag van het grote en zeer

zorgvuldig opgezette heroineverstrekkingsexperiment in de grote
steden. De conclusie was duidelijk: de behandeling bleek `haalbaar,
veilig uit to voeren en effectiever dan behandeling met alleen metha-
don'. Bovendien, na het staken van de behandeling verslechterde de
toestand van de gebruikers `aanzienlijk'. Hun sociale, psychische en
fysieke conditie ging duidelijk achteruit en ook de criminele activi-
teiten namen weer enorm toe van eens in de twee maanden tot eens
in de twee dagen.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn goed vergelijkbaar met die
van het at in 19go afgesloten onderzoek onder `extreem problemati-
sche druggebruikers',, die in de jaren tachtig opgenomen waren in
het Amsterdamse morfineverstrekkingsprogramma (heroine mocht
toen nog niet). De verslaving blijft, maar het leven wordt gewoner,
rustiger en in sommige opzichten zelfs behoorlijk kleinburger-

I
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Iijk. Hulpverleners moeten niet teveel illusies koesteren over water met
deze groep mensen, die hun hele volwassen leven verslaafd zijn
geweest en aan de rand van de samenleving hebben geleefd, nog to
bereiken is. Veel minder criminaliteit, een betere gezondheid en een
gezelliger leven zijn echter al heel war. Ook toen bleek overigens dat
een zorgvuldige opzet en bewaking van het programme en van her
gedrag van de gebruikers heel belangrijk zijn. Heroine werkt niet zo
Lang als methadon en de gebruiker - de minister spreekt overigens
steeds van patient - moet wel drie keer per dag fangs komen om ter
plekke zijn dope to gebruiken. Meenemen kan niet, want dan begint
de handel in de gratis verkregen `superdope' al op de stoep van de
verstrekkingspost.

Er is genoeg onderzocht en geexperimenteerd. Heroine is inmid-
dels helemaal ontdaan van de romantische verleiding van de hip-
piescene en de grote popartiesten. Voor jongeren is het een `losers
drug' geworden. Zij zoeken het avontuur en het gevaar in heel andere
typen drugs. Het idee van `gratis heroine' heeft op hen weinig aan-
trekkingskracht, maar het is in een streng gecontroleerde en goed
beveiligde setting wel een oplossing voor een hele generatie oudere
gebruikers. Nu nag maar enkele- honderden, maar uiteindelijk mis-
schien toch wel een paar duizend. Burgemeesters en politiecommis-
sarissen zullen er blij mee zijn.

Jack Derks, Het Amsterdams morfine-voorlichtingsprogramma (lggo) (diss.).
Utrecht.
V.M. Hendriks e.a., `Heroine en methadon op medisch voorschriftvoor chro-
nisch, therapieresistente heroineverslaafden: twee gerandomiseerde stu-
dies', in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 147 (2003), p. 2065-2070.

(29-11-2063)
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De psychotherapeut verdwijnt

Deze week weer eens psychotherapie. Niets persoonlijks, de voor-
zitter en de vice-voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Vrij-
gevestigde Psychotherapeuten namen afscheid en daar hoort een
symposium bij. Het ging over de stand van zaken in het beroep. De
Rotterdamse hoogleraar psychotherapie Wim Trijsburg kon nog weer
duidelijker dan op eerdere congressen laten zien dat psychotherapie
werkt, maar dat het nog altijd moeilijk is precies aan to wijzen wat er
nu werkt. Er is in werkzaamheid niet veel verschil tussen de verschil-
Iende vormen van psychotherapie, al betekent dat niet dat je voor alle
problemen willekeurig welke vorm van psychotherapie kunt inzet-
ten. De persoonlijke aanpak van de therapeut blijkt uiteindelijk wel
weer belangrijker dan de strikte toepassing van bepaalde regels of
methodes. In alle gevallen is een goede werkrelatie tussen therapeut
en patient van belang voor het succes van de behandeling.

Veel mensen krijgen bij hetwoord psychotherapie meteen het klas-
sieke Amerikaanse filmbeeld voor ogen van een oudere joodse psy-
chiater die met een zwaar Duits accent een aantrekkelijke blondine
haar diepste geheimen en dromen probeert to ontfutselen. Zij ligt op
een sofa en afhankelijk van het draaiboek wordt dat haar redding of
juist haar ondergang. In ieder geval gaat uiteindelijk de zware bril of
en het haar Ios. Uit de cocon van verdringing en frustratie komt een
mooie vlinder to voorschijn. Wat we zien is het cliche van de psycho-
analyse in de hoogtijdagen van de zwart-witfilm, nu meer dan vijftig
jaar geleden. De psychoanalyse is een zeldzame behandelingsvorm
geworden. Echt in psychoanalyse - minstens vier keer per week op
de sofa gedurende minstens vier jaar - zijn in Nederland nog geen
150 patienten. Daar staan tienduizenden tegenover, die een vorm van
gespreks-, gedrags- of groepstherapie krijgen. Dan gaat het meestal
om dertig tot vijftig zittingen, bijvoorbeeld een keer per week een
uur.

Er zijn in ons land meer dan 5ooo psychotherapeuten. De mees-
ten werken in een instelling voor geestelijke gezondheidszorg, maar
een behoorlijk en nog groeiend aantal, meet dan iooo, is zelfstandig
gevestigd. Er heerst onrust binnen de beroepsgroep en zeker onder
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de vrijgevestigden. Dat was bet thema van mijn verhaal op bet sym-
posium. Al een paar jaar geleden heeft toenmalig minister Borst
aangekondigd to willen stoppen met de wettelijke registratie van psy-
chotherapeuten. Zij passen niet goed in de systematiek van de Wet op
de Individuele Gezondheidszorg, in de wandeling `de BIG' genaamd.
De wet regelt op basis van erkende opleidingen de titelbescherming
van veel beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Zo is de titel
`arts' voorbehouden aan wie de medische opleiding aan de univer-
siteit heeft voltoaid en mag iemand zich alleen psychiater noemen
als hij de daarvoor bedoelde specialistische opleiding heeft afgerond.
Daar begint al meteen bet probleem, omdat iedere psychiater meteen
ook psychotherapeut is. Dat is deel van zijn specialisme. De meeste
psychotherapeuten zijn van huis uit echter psycholoog, een klein
deel is maatschappelijk werker of socioloog. Zij zijn nu, als ze aan
de opleidingseisen psychotherapie hebben voldaan, geregistreerd als
psychotherapeut. Dat is hun basisberoep. Er is echter ook een basis-
beroep gezondheidszorgpsycholoog met een specialisme klinisch
psycholoog. In dat specialisme zit als `facetdeskundigheid' weer de
psychotherapie verpakt.

Waarschijnlijk bent u nu de draad kwijt. De minister ging dat net
zo en ze kwam met een radicale oplossing. Psychotherapie is in de
BIG noch een basisberoep, noch een specialisme, maar een `facetdes-
kundigheid' van zowel psychiaters als klinisch psychologen. In beide
gevallen gaat het om een specialistisch beroep en in beide gevallen
worden dezelfde vormen van psychotherapie gebruikt. Probleem was
toen alleen nog de groep die wel psychotherapeut, maar geen psycho-
Ioog is. Dat is overigens wel een tijdelijk en klein probleem, omdat al
jaren alleen nog artsen en psychologen tot de opleidingen worden
toegelaten. Waarschijnlijk zal dat probleem opgelost warden door
middel van een overgangsregeling, die de niet-psychologen-psycho-
therapeuten cen plaats geeft in her register van psychologen.

Leukvinden de psychotherapeuten dit allemaal niet. Hun beroeps-
aanduiding is meer een begrip dan `klinisch psycholoog' en de
opheffing van her register betekent dat opnieuw onbevoegden zich
ongestraft met de titel psychotherapeut kunnen tooien. Voor het
publiek is dat verwarrend. De psychologen van hun kant vinden het
weer niet prettig hun register tijdelijkc to moeten delen met enkele
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honderden tot ongeveer iooo niet-psychologen. Het verschil zit niet
in bet werk of de deskundigheid, maar in de beroepsmatige `onder-
grond'.

Het hoofdlijnenakkoord van het kabinet-Balkenende ti had voor
alle psychotherapeuten nog een onaangename verrassing in petto.
Financiering uit de AwBZ - vrijwel de hele geestelijke gezondheids-
zorg wordt (nog) uit de AWBZ betaald - wordt voor psychotherapie
beperkt tot maximaal 30 zittingen. Dat is voor de meeste patienten
genoeg, maar voor een behoorlijk grote groep echt to weinig. Inmid-
dels zijn op aandrang van de Kamer de plannen wat genuanceerd:
voor `gewone' psychische stoornissen gaat het nu om 25 zittingen,
in het geval van persoonlijkheidsstoornissen om 5o zittingen, ter-
wijl voor een psychoanalytische behandeling geen begrenzing geldt.
De eigen bijdrage gaat voorts met bijna 50% omhoog tot i5 euro
per zitting. Op het totale budget van de gezondheidszorg gaat het
niet om grote bedragen. De leden van de NvvP declareren per jaar
ongeveer 40 miljoen euro bij de AWBZ. Dat is i% van de kosten van
de geestelijke gezondheidszorg en o,1% van de kosten van de hele
gezondheidszorg. Een kleine troost voor de zelfstandig gevestigden
is wel dat zij hun geld in de toekomst niet meer via de RIAGG krijgen
(financieel waren ze een soort onderaannemers), maar direct van het
Awsz-zorgkantoor. Lang zal dat waarschijnlijk niet duren, want psy-
chotherapie zal in de toekomst zeker geen deel blijven uitmaken van
het aanbod aan Awsz-voorzieningen.

Er werd tijdens her symposium veel gezucht in de zaal. Dat is ook
wel to begrijpen. Sinds Frederik van Eeden meet dan honderd jaar
geleden de eerste psychotherapiepraktijk begon, is er altijd gedoe
geweest over de opleiding, de erkenning en de financiering. Freud
kon in zijn tijd de maatschappelijkeweerstand tegen psychotherapie
al heel mooi psychotherapeutisch duiden en hij zou dat nu weer pre-
cies zo doen.

(13-12-2003)
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De polder en de slinger

De polder is een Nederlandse uitvinding, maar het slingeruurwerk
ook. Een paar jaar geleden was bet poldermodel nog een exportpro-
duct, dat Wim Kok een bewonderend schouderklopje van Bill Clin-
ton opleverde. je hoort er niemand meer over, nu we in het tijdperk
van het slingeruurwerk zijn aangeland. Alles wat eerst zo goed leek,
blijkt ineens heel erg fout to zijn. Een model is de slinger dan ook niet
geworden en een exportproduct al evenmin. Daarvoor zijn we to veel
van slag. In de wereld, to beginnen met de Europese Unie, tellen we
niet meer mee en worden er geen schouderklopjes meer uitgedeeld.
Aandacht is er alleen nog als afkeuring en hoon, op het moment dat
Nederland weer eens `aus der Reihe tanzt' en iets raars voor nor-
maal verklaart. Dat heeft dan meestal met seks, drugs en de dood to
maken.

We hadden het kunnen weten. 2002 zag er grafisch al uit als de
slingerbeweging die toen in de samenleving zo heftig op gang kwam.
Her leek bijna revolutie en daarom zagen we even niet dat juist her
antirevolutionaire zo overheerste. Nederlanders lopen graag voorop,
maar liever nog hollen ze met sprongen achteruit. 2003 staat dan
ook helemaal in bet teken van de terugslag. Dat levert verrassende en
verbazende beelden op. Politiek, economisch, sociaal, cultureel en
moreel. 2003 was het jaar waarin de opiniepagina's van deze krant
vol stonden over corporate governance en de nieuwspagina's dagelijks
verslag deden van her gebrek daaraan. Het jaar ook waarin dezelfde
kiezers de partijen die ze eerst in de ban hadden gedaan weer op bet
schild hieven en dezelfde achterkamertjespolitiek die kort tevoren
nog kogelbrieven opleverde, de morele winnaar van de verkiezingen
en de populairste politicos uiteindelijk buiten de regering hield. En, o
wonder, 2003 was ook hetjaarwaarin de kiezer hem trouw bleeftegen
het oordeel van de parlementaire pers in. Ook in de politiek bestaat
echter zoiets als emotionele intelligentie.

De stinger slaat op sommige gebieden sterker uit dan op andere.
Ik deed vorige maand mee aan een Duitse televisie-uitzending waarin
het Nederlandse debat over segregatie en inburgering werd gepresen-
teerd als de verdrijving uit bet paradijs van de multiculturele samen-
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leving. Zo mooi is het nooit geweest, maar zo lelijk als het nu wordt
afgeschilderd was bet ook niet. De eerdere idealisering van de nieuw-
komers heeft tot ressentiment bij vooral de bevolking van de grotere
steden geleid, de huidige verkettering van alles wat niet Nederlands
genoeg is zou op dezelfde plaatsen in dezelfde steden bij het alloch-
tone deel van de bevolking net zo goed tot ressentiment kunnen
leiden. Dat op krenking een heftige politieke reactie kan volgen, is de
les die alle partijen in 2002 hardhandig hebben geleerd. Uiteindelijk
heeft her ook binnen de partij die de les uitdeelde, tot een fatale strijd
tussen personen geleid. Daar zijn we vanaf- met de emigratie van
Eduard Bomhoff naar een islamitisch land als ironisch slotakkoord
- maar de hoge toon van toen is de goede toon van nu geworden. Dat
zou voor niemand die zich herinnert wat vijf of tien jaar geleden als
goede toon gold, een rustige gedachte moeten zijn.

In 2002 merkten de kiezers nog niet dat bet economisch tij gekeerd
was, in 2003 wisten ze dat wel en dat bepaalde voor een belangrijk
deel ook weer hun keuze. Men zag her slechter gaan, maar wilde bet
zelf natuurlijk niet slechter krijgen. Op een relatief hoog niveau zal
dat toch gebeuren. Nooit eerder is de paradox van de verzorgingsstaat
zo snel voelbaar geworden: naarmate de behoefte aan sociale zeker-
heid groter is, nemen de middelen ervoor af. Nooit eerder is er ook
zo snel besloten om in het systeem in to grijpen. In de wereld van de
verzorging van de wieg tot het graf lijkt ineens niets meer zeker. De
pensioenen (dat hadden wij toch zo goed geregeld?!) net zo min als
de wAo, de ww, de bijstand, de huursubsidie of de studiebeurs. Het
is voor bet kabinet niet alleen een kwestie van minder hebben, maar
ook van minderwillen. Achter de noodzaak op macroniveau de tering
snel naar de nering to zetten zit ook de notie dat op microniveau de
burger in eerste instantie zelfverantwoordelijk is voor zijn inkomen.
De slinger van de tijdgeest is inmiddels ver verwijderd geraakt van bet
oude ideaal van het arbeidsloze basisinkomen voor iedereen. Hoeveel
mensen hebben nog begrip, zelfs bewondering, voor de bewust niet-
werkende uitkeringstrekker? Ik niet, al doet hij nog zoveel vrijwil-
ligerswerk.

Een forse slag van de slinger is ook to zien in de ontwikkeling van
ons nationaal inkomen per hoofd van de bevolking. Dat is de laatste
tien jaar natuurlijk enorm gestegen, tot meer dan 30.000 dollar per
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jaar. Binnen de Europese Unie beginnen we desondanks toch weer tot
de achterhoede to behoren. Tien jaar geleden zaten we op plaats elf
in de EU-15, drie jaar geleden waren we opgeklommen tot de vierde
plaats en nu zakken we alweer of tot plaats acht. We gaan wat dat
betreft terug naar de eerste helft van de jaren negentig. Dat geldt ook
voor de werkloosheid. Al voor het tweede jaar daalt de werkgelegen-
heid en hoewel het werkloosheidscijfer zelf nog niet zo snel stijgt als
verwacht, is het perspectief toch niet erg rooskleurig. Bedrijven als
Philips, Shell en ABN-Amro zijn druk bezig veel van hun activiteiten
to verplaatsen naar landen met lage lonen in Oost-Europa en Azie.
Dar is eerder gebeurd, maar nu gaat het om hoogwaardige icT-dien-
sten die ook hier nog geen geschiedenis van twintigjaar hebben. Wat
voor werk komt daarvoor in de plaats? Na de icT-revolutie is er niets
nieuws meer gekomen en er is ook niets in zicht. Het is een mooi
ideaal om omstreeks 2oio to willen behoren tot de top van de kennis-
economieen, maar weet iemand eigenlijk wat voor soort kennis dat
dan moet zijn en welke bedrijven daar economisch vorm aan moeten
geven? Hebben wij die wel in ons land? Nederland hoort tot de sterkst
geinformatiseerde landen van de wereld, maar de top van de kennis-
economie bestaat hier toch vooral uit een pc thuis in de hobbykamer
op zolder. Ook met de snelste ISDN- of ADSL-verbinding schiet dat
niet op.

Alles wijst crop dat het weer tijd wordt voor het poldermodel. De
nullijn-afspraak over de lonen last zien dat het kan. Nu maar hopen dat
het aloude Akkoord van Wassenaar, dat pas heel laat succesvol werd,
niet opgevolgd wordt door een Akkoord van Wilnis. Daar braken de
dijken door de droogte. Een ongelukkigere slingerbeweging zou het
poldermodel niet kunnen maken.

(27-12-2003)
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