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Inleiding: De verspreidingvan de politiek

I INLEIDING

De Nederlandse politiekzou in een crisis verkeren. Zo wordt soms

beweerd dat de Haagse politiekhet contact met de burgers in het

land verloren heeft. Al snel wordt er dan gezegd dat er een 'kloof'

gaapt tussen Den Haag en de rest van Nederland. Soms gaat het,

specifieker, om het functieverlies van politieke partijen. In dit sce-

nario wordt deZwarte Piet toegespeeld aan de burgers. De poli-
tiek is in crisis want de burgers organiseren zich niet meer. Dan

weer is er niet zoveel mis met het parlementaire stelstel in het alge-

meen ofmet de politieke belangstellingvan burgers, maar is spra-

ke van een crisis omdat de politiek is uitgehold. Iedereen kent deze

retoriek waarin wordt vastgesteld dat de politiek onmachtig is

omdat de samenleving heel wat minder 'ma akbaar' zouzyn dan de

(linl<se) politiek lange tijd heeft gedacht. Men concludeert een-

stemmig dat de politiek is teruggetreden, macht heeft moeten

inleveren. De overheid zit niet meer in de cockpitvan de samenle-

ving, heet het dan.
In dit boek zal ik betogen dat de politiek niet zozeer onmachtig

is gervorden als wel veelomvattend. \Øaar de auteurs van de bro-
chur e D e u e rp laøts ing u øn dc p o li ti e h (B ov ens e. a. r99 5) de politise-
ringvan het privéleven, de economie en dewetenschap presente-

ren als een verschuiving van de politiek uit Den Haag in de

richting van nieuwe velden, kan deze ontwikkeling ook begrepen

worden als ee n uerspreidingvan 'het politieke'. In tegenstelling tot
de metafoor van de verplaatsing van de politiek, wijst het beeld
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.\ùøAAR BLIJFT DE POLITIEK? DE VERSPREIDING VAN DE POLITIEK

van de proliferatie op hetpositieveverband tussen de Haagsepoli-
tiek enerzijds en de nieuwe vormen en terreinen van 'het politieke'
in het maatschappelijk middenveld anderzijds. Daar waar ver-

plaatsing een zero-sum-verhouding suggereert - hier eraf, daar

erbij -, opent het beeld van de verspreidingvan het politieke ande-

re perspectieven. Dan blijkt een democratische, faciliterende en
'responsieve' Haagse politiek een rijk geschakeerd middenveld te

kunnen creëren. Een open politiek leidt tot een open samenle-
ving; een bloeiende parlementaire democratie is voorbeeldig voor
het buitenparlementaire debat.

Dit beeldvan steeds meer burgers die zich, hierin door de Haag-
se politici gestimuleerd, op steeds meer velden met politiek
bemoeien staat zowel haals op het aloude cliché van de kloof rus-
sen burgers en bestuur als op het idee dat Den Haagwordt uitge-
hold door de verplaatsingvan de politiek. Voordat ik'de prolifera-
tie van de politiek verder uiwerk, wil ik daarom kort stilstaan bij
de argumenten van de klooÊ en de verplaatsingsdenkers.

byisten op afstand van de politieke macht wordt gehouden en dat
het politieke systeem, mede hierdoor, aan legitimiteit heeft inge-
boet. Zo schrijÍì Glastravan Loon:

De aanwijzingen voor het disfunctioneren, de ondoorzichtigheid
ervan en de tanende legitimerende kracht van onze parlementaire
democratie zijn overbekend. Ik zâl ze nier nog eens opsommen.
\X/el wil ikerop wijzen dat er ee n uerbandbestaat tussen deze tekort-
komingen en de problemen die zijn ontstaan door hetveldwinnen
van vah¡¡etenschappen en specialistische deskundigheden (r995:
zz-21).

2 DE KLOOF

\Øaar Glastra van Loon geneigd is om de kloofaan vakspecialisten
te wijten, zijn andere aureurs meer genegen om een gemis bij de
burgers te constateren. De socioloog Kees Schuyt stelt bijvoor-
beeld:

Dat burgers srelselmarig buiten het polideke spel worden gehouden,
zoals Glastravan Loonschrijft, is mijns inziens meereen hvestievan
de afwezigheidvan een srevige d.emocratisclte cuhuurin onsland dan
van een overal hee¡sende verwetenschappelijki ngîll1sì .

Schuyt staaft deze mening door te verwijzen naar de Verenigde
Staten. Daar heerst n aar zijnmening onder burgers veel meer een
cultuurvan'democratisch individualisme'.

Zoals allen die äe kloof' betreuren, willen deze auteurs de band
tussen staat en burger nauwer aantrekken. Het staatsbeheer moet
doorzichtiger worden voor de burgers. Het streven naar rranspa-
rantie komt ookde staat ten goede omdat die dan weer kan oprre-
den in het werkelijke belang'van de burgers. Overigens weer-
houdthun þopulisme' dekloofdenkers ernietvan tegelijkertijdte
pleiten voor 'democratie als dialoog', voor een democratie waarin
de politiek juist op afstand van de 'onbemiddelde voorkeureri van
de man in de straar wordt geplaatst, door te eisen dat deze

beproefcl worden in een goed gesprek. \Øant hun pessimisme over
de gang van de cultuur is bij de kloofdenkers nog srerker dan het
populisme. Glastra van Loon betuigt zijn instemming met het
idee datwe leven in een 'staccaro-maatschappij':

Politici én hun critici repten ror voor kort over 'de kloofrussen de
politiek en de burgers'. In somber geroonzerre bespiegelingen
werd een statisch beeld opgeroepen, waarin politici en burgers
op grote aßtand van elkaar stonden. Van dynamiek was weinig
sprake, behalve dat de kloofzich steeds verder vergroorre. Ver-
ontruste rapporren verschenen waaruit soms moesr blijken dat
burgers hun belangstelling voor de politiek meer en meer verlo-
ren. Dan weer lieten de analyses zien dat her de politici waren die
de meeste aßtand hielden. Zy slotenzichop in de Haagse ivoren
torens.

Het 'klooÊdenken ligt nog lang niet achter ons, getuige de
bundel De open samenleuing en haør urienden (Ch. de Vries en
C.J.M. Schuyt r995), uitgebracht ter gelegenheid van de vijfenze-
ventigste verjaardagvan rechtsfilosoof en D66-senator Jan Glas-
tra van Loon. Het boek is doordesemd van de sombere gedachte
dat de Nederlandse burgers door politici, wetenschappers en lob-
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Consumentisme wordt voor velen een levenshouding ("') en onze

parlementaire democratie lokt, doordat haarwerking ondoorzich-
'tig i, g.-ord.n, de burgers uit haar te gebruiken als verstrekkings-

apPaf?¡ f(r99,:zo-2f)'

Misschien is het een goed idee om de jarige en zi.in vrrenden en

vriendinnen hetboek Het grote ongenoegen' Ouer de hloof tusen

burgers en politieh (tgglcadeau te doen' De auteurs, Hermanvan

Grlãrt.r.tt en Rudy Andeweg, analyseren daarin ten eerste op

welke ongenoegens het kloofdenken gebaseerd is' Zy vatten dat

ong.no.çn als volgt samen: "'de politiek wil niet luisteren', "de

politiek is ondoorzichtig en misleidt", "de politiek is impote nt" en
¿de politiek is de weg kwiji" ft994t6).Yolgens ldoofdenkers zijn

oÂvel de politicivanzo'nlaagallooidatzij niet in staat zijn de bur-

gers goed te vertegenwoordigen, ofwel slaagt de politiek niet in
adequate representatie van burgers en recrutering van capabele

politici. Een andere oorzaakvoor de veronderstelde kloofvormen
de onredelijke verwachtingen van de burgers ten opzichte van het
politieke bestel, dat niet aan hun wensen kan voldoen.

Vervolgens laten Van Gunsteren en Andeweg zien hoe persis-

tent het kloofdenken is ('De klooftussen burgers en politiek duikt
in het maatschappelijk debat even regelmatig op als het monster
van Loch Ness in de sensatiepers' $994:z)) terwijl het toch nau-

welijla steekhoudend is. Zo blijkt dat de kloof niet te vinden is in
een objectieve afstand tussen de meningen van kiezers en gekoze-

nen. In beide groepen ligt de verdeling van meningen over l¡ot
issuesvrywel gelijk. Ook de subjectieve beleving van een kloof
blijkt niet uit de cijfers. Die wijzen eerder op een toename van

politieke belangstelling van burgers. Opkomstcijfers bij verkie-
zingen tonen geen opmerkelijke daling, behalve bij gemeentelijke
en provinciale verkiezingen. De vraag is echter of dat laatste te
maken heeft met toenemende vervreemding, of met groter
inzicht van burgers in het gewicht van specifieke verkiezingen.
\Øanneer veryolgens andere participatievormen in beschouwing
worden genomen, blijft er nogveel minder overvan de kloof. Juist
de zogenaamd 'duffe jaren zeventig' of de 'ego'r'stische jaren tach-
tig'vertonen een explosie in politieke participatie.

Een andere indicatorvoorde kloofwordt gezien in de opkomst
van extreme partijen en de stemmen die daarop worden uitge-
bracht. Hoewel Van Gunsteren en Andeweg dit niet willen baga-
telliseren, wijzenzij erop dat in enquêtes de Nederlandse burgers,
na Denemarken en Luxemburg, de grootste tevredenheid met her
functioneren van hun democratie uitspreken. Bovendien is het
hoge percentage voor racistische partijen bij gemeenteraadsver-

kiezingen niet terug te vinden op landelijk niveau. Daaraan kan
worden toegevoegd, dat degenen die op racistische parrijen stem-
men dat wellicht uit racistische overwegingen doen. Dat zou dan
wljzen op een tamelijk groot vertrouwen in de werking van de

democratie, als zou een stem op de CD hun racistische program-
rna een stap dichter bij zijn verwerkelijking brengen.

Van Gunsteren en Andeweg laten overtuigend zien dat het niet
terecht is te spreken over een klooftussen burgers en politiek. Dat
betekent volgens hen niet dat er niets veranderd is in de verhou-
ding tussen burgers en bestuur. Zrjbercgen dat in de afgelopen
decennia de aßtand tussen burgers en de staar sreeds þleineris
geworden: burgers zijn mondiger geworden en zich meer mer de

politiek gaan bemoeien. Daarnaast zijn politici sreeds 'gewoner'

geworden. Deze onttovering en onthiërarchisering hebben ertoe
geleid dat de gevoeligheid voor (de resterende) afstand groter is
geworden. Voorts z\n gezagsdragers, mede door de afstandsver-
kleining, steeds meerverstrikt geraakt in een onoverzichtelijkweb
vân wensen, eisen en beloften. Hun slagkracht is daardoor afgeno-
men, hetgeen de onvrede over hun optreden verdervergroot.

De auteurs vatten deze onrwikkeling sarnen in de hoofclstukti-
tel 'Het mysterie van de verdwijnende politiek. Daarmee sluiten
zy aanbij een hausse aan pamfletten en publicatieswaarin gespro-
ken wordt over ierplaatsing', 'migratie' dan wel ïerhuizing'van
de politiek.

] DEVERPLAATSING

W'aar politicologen zich vroeger het hooftl braken over de vraag
'\Øat is politiek?' (Fennema en Van der \Øouden r98z), lt'jdt de
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vraag nu: '\(/aar is politiek?' Niet alleen in De uerplaalinsuy d1

poliirhr^nde-!Øiärdi Beckman Stichting maar ook in het boek
',ra. d. L.lrrr..tse politicoloog Luc Huyse D e pol iúeÞ uoorb xJ (rll +)

staat deze 'waar')vraagc.n,,ãd' In deze topografische wending in

het politieke denken"wordt veelal de suggestie gewekt dat þoli-
tiekieen schaars goed is: als het hier is, is het niet daar. Verplaatsing

moet dan begr.p.t *ord.t als een proces waarin Den Haag þoli-
tieli inlevert, en nieuwevelden þolitiseren '

Kern van deze geschriften is dat þolitiek in onze tijd op andere

plaatsen te vinden is dan in de parlementaire besluiworming op

nadonaal niveau. Nu wisten marxisten al langer dat de werkelijke

macht in de produkdeverhoudingen lag. Ook betoogden Ameri-
kaanse politicologen, die bekend staan als þluralisten, al eerder

dat voor de verhoudingen in de volksvertegenwoordiging de ver-

deling van macht over maatschappelijke organisaties van door-
slaggevend belang was. Foucaultianen, poststructuralisten en

protagonisten van de theorie van het sociale, vertelden al langer
geleden dat wetenschappelijke en sociale disciplinevorming en
bureaucratisering de onderbouw waren waarop de fictie van het
soevereine volk zich kon oprichten. En feministen meenden al
vroeg dat'het persoonlijke ook politiekwas'.

In de huidige diagnoses worden deze inzichten grotendeels
overgenomen. Zo noemen Bovens c.s. en Huyse de internationa-
liseringvan de economie, de machtvan het bedrijßleven, de greep
van de bureaucratie en de invloed van onderzoekscentra als voor-
beelden van de verplaatsing van de politiek. De huidige aureurs
hebben ook oog voor de grore rol van de media in het politieke
proces en Bovens c.s. betogen eveneens dat politiek zich voor een
groter deel in de privé-sfeer is gaan afspelen: mensen zijn nu snel-
ler geneigd persoonlijk ongenoegen als een politieke kwestie te
formuleren.

Relatief nieuw is slechts één van hun verplaatsingen, namelijk
het fenomeen dat de politiek zich meer en meer buiten de kaders
van de natiestaat begeeft. Politiek wordt Europees, Atlantisch,
mondiaal, o{, nog sterker: heeft in het geheel geen vasre locatie
meer.

De auteurs die het idee van de verplaatsing van de politiek lan-
ceren, nemen een ambivalente houding aan ren opzichte van de
nieuwe politieke topografie. Enerzijds tonen zij zich verontrust
over een te vergaande verzwakking van het cenrrum, anderzijds
pleiten Bovens c.s. en Huysevooreen prudente omarmingvan de
nieuwe situatie, door te zoeken naarwat Huyse in de turbotaalvan
de bestuurskunde noemr: 'een nieuwe grâmmarica voor de poli-
tieke besluiworming . Daarin zal de nadruk liggen op onderhan-
deling, op gelijkwaardigheid van deelnemende instellingen, op
'horizontaal bestuur', en derhalve op het verdwijnen van 'het pri-
maat van de politiek Q994:rz6-n9).

Deze aankondiging van een radicale verandering van het poli-
tieke landschap lijkt voorbarig. Het traditionele cenrrum, de
democratische staat, kan sterkvervlochten zijn met andere instan-
ties die de maatschappij vormgeven, zonder dat daarmee het
gewicht van het centrum afneemt. Dat blijkt al uit de oude poli-
tieke topografie. Zoals Bovens c.s. en Huyse zelf aangeven is in
Nederland en België devervlechting tussen maatschappelijkmid-
denveld en politiek altijd hecht geweest. In deze fase van de 'groei-

ende betrokkenheid van maatschappelijke organisaties', zoals
Bovens c.s. de periode van de verzuiling noemen, leidde verder-
gaande vervlechting van de sraar mer het 'maatschappelijk mid-
denveld' ook tot verdergaande centrering en tot vergrotingvan de
parlementaire controle op maatschappelijke processen. De haus-
se âân wetg€ving, subsidiemaatregelen en grote projecten sinds de
Tweede'Wereldoorlog getuigen van dit mechanisme.

De stelling dat de politiek zich verplaatst heeft over nieuwe vel-
den, hoeft dus niet te betekenen dat het cenrrum verdwenen is.

Maar de nieuwe topograûe roept wel de vraag op hoe de traditio-
nele 'gecentreerde' politiek zich verhoudr ror de nieuwe 'onthiër-
archiseerde' politiek die vorm moet lrijgen in 'horizontaal
bestuur'. In de genoemde boeken komt deze vraag onvoldoende
aan de orde, doordat te snel geconcludeerdwordt dat het cenrrum
helemaal verdwenen is en plaats heefì gemaakt voor een netwerk,
waarin staat en maatschappij op vele punten vervlochten zijn. Dit
beeld van vervlechting maakt het onmogelijk om de precieze ver-
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houdingen tussen de verschillende locaties van de politiek nader

te bepalen.

bewijs van de impotentie of 'de crisis'van de politiek. De ofiìciële
politiek heeft namelijk de macht om te beslissen om onmachtig te
zijn. Ze benut deze ook veelvuldig, bijvoorbeeld wanneer ze

bevoegdheden naar Brussel delegeert, wanneer ze decentraliseert
in Nederland en wanneer ze politieke beslissingen overlaat aan de
rechmpraak. In al deze gevallen is sprakevan gewilde overheveling
van bevoegdheden - impotentie is hier de gewenste uitkomst.

De invloed van de Haagse politiek is ook op het maatschappe-
lijk middenveld nog steeds groor. Deze invloed kan worden afge-
lezen aan haar mogelijkheden om de civiele maatschappij te laten
bloeien of af te knijpen. Liberale aureurs menen dat dit aßterven
met name zal plaatsvinden door een omvarrende overheid die de
bloei van een civiele maatschappij per definitie blokkeert. Sociaal-
democratische zero-sumÃenkers menen, andersom, dat de ver-
plaatsing van de politiek naar het maatschappelijk middenveld,
bedrijven, de privé-sfeer etc. wel ten kosre moer gaan van de ruim-
te voor Haagse politiek. Daar waar de liberalen dus een rerugtre-
dende overheid wensen, vrezen de tweede deze.

De artikelen in dir boek laten echter heel iets anders zien. Als
Den Haag beslist dat de overheid moer rerugtreden (door geen
subsidies meer te versrrekken, niet meer mer groepen te overleg-
gen, geen beleid meer te voeren, et cetera) dan verschrompelt ook
het maatschappelijk middenveld. De vergelijking tussen de Fran-
se en Nederlandse situatie in hoofdstuk één maakt duidelijk dat
juist een open, maar niettemin srerke, aanwezige overheid als de
Nederlandse, een ideale conrexr biedt voor een bloeiende civiele
maatschappij. De analyse van de milieubeweging in hoofdstuk
drie laatzien dat een heel precaire balans tussen srandvastigheid en
suppoft aan Haagse zijde het deze sociale beweging mogelijk
maakt om te floreren. De beschouwing in hoofclstuk vier over de
homobeweging in het aids-tijdperkillustreerr darwaar de politiek
te ver terugtreedt, dit nefaste effecten heeft op de onrwikkelingen
binnen een beweging. In plaats van de vraag te stellen ófde Haag-
se politiek nogwelveel macht heeft, tonen de analyses dat devraag
veel meer is hoe deze macht wordr uitgeoefend, en mer welke con-
sequenties. Deze hoofdstukken illusreren dat het primaat van de

4 DE VERSPREIDING

De onmacht van de Haagse politiekwordt door de metafoor van

de uerplaøtsingop rwee manieren onderbouwd' Ten eerste zou de

,r.rplåtsirrglrãn 'de politiek direct ten koste gaan van de macht

,r"n d. H""gte politiek. In de tweede plaats zou dit verplaatsings-

proces zelf ook aan de greeP vân de Haagse politiek zijn onttrok-

ken. De verplaatsing geschiedt buiten Den Haag om. De meta-

foor van de uerspreidingvan het politieke geeft op beide punten

een ander beeld, en komt daarom tot andere conclusies. Niet
alleen gaat de verspreiding van 'het politieke' niet noodzakelijker-
wijs ten koste van de parlementaire politiek, de Haagse politiek
heeft bovendien zelfeen grote invloed op het proliferatieproces.
Of het politieke de kans heeÍì om te verspreiden, hangt namelijk
sterk afvan het wel degelijk nog bestaande politieke centrum. Of
de buitenparlementaire politiek bijvoorbeeld kan bloeien, wordt
in hoge mate bepaald door de Haagse, parlementaire politiek.

De Haagse politiek is niet alleen nog steeds zeer machtig: er
bestaan hiërarchische verhoudingen russen soorren politiek. Ter-
wijl de metafoor van de verspreiding wel goed aangeeft dat 'het
politieke' kan uitbreiden zonder noodzakelijkerwijs uit her cen-
trum te verdwijnen, suggereert de brede noemer van 'het politie-
ke'wellicht ten onrechte dat politiek ongeacht de contexr overal
hetzelfde is. Dit nu is niet juist. Zo bestaarereen groorverschil tus-
sen'de politiek in de smalle betekenis van Haagse politieken bui-
tenparlementaire politiek. Pas wanneer we deze þolitieken
onderscheiden, kan de vraag gesteld worden naar de onderlinge
verhouding. En dan pas kan duidelijkworden darwe niet al tesnel
'de politiek' in de smalle, officiële betekenis van het woord,
onmachtig moeten verklaren.

Maar niet alleen als 'het politieke' zich verspreidt, is dat een
teken van Haagse macht. Ookwanneer de overheid op instigatie
van het parlemenr op sommige velden terugtreedt, is dat nog geen
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officiele politiek nog lang niet voorbij is: 'de politiek heeft de

-".ht o^ d. kloofturr.,Jburgers en politiek te dichten ofjuist te

vergroten.- 

ö. .nrlyr., in dit boek tonen dat we een re/ationeleopvatting

van politiel moeten onrwikkelen' Het gaa-t om de bepalingvan de

,r.rhïuding tussen soorten politiek politiek aan de benzine-

pomp, in ãe rechtszaal, in bed, in de multiculturele wijk' in het

Îaboratorium, et ceterâ. Een relationele opvatting over politiek

waakt ervoor datwe de machtvan de Haagse politiekonderschat-

ren, zonder in de fout te vervallen van overschatting: de hypothese

van de impotentie moet niet worden omgedraaid in de stelling

van een alom potente politiek, de politiek als Leviathan. Zo staat

niet de hele samenleving als een amorfe, afwachtende massa

regenover Haagse dirigenten. In een relationele opvatting van
'politieken , moet de aandacht niet alleen uitgaan naar de effecten

van parlementair-politieke processen. Ook maatschappelijke

ontwikkelingen hebben de verspreiding van 'het politieke' mede

mogelijk gemaakt. Dat velen (maar niet allen) in Nederland zich
de afgelopen decennia de competenties hebben eigen gemaakt
om zich þolitiek te manifesteren, is zo'n ontwikkeling. De para-
doxale conclusie moet dan ook luiden dat de grote macht van de

Haagse politiek enerzijds wordt getemperd door de bloei van de

civiele maatsch"ppry, terwijl deze bloei anderzijds door de ofiìcië-
le politiek mogelijk wordt gemaakt.

Aangezien de politiek nog steeds zeer machtig is, moet in de dis-
cussie over vormen van democratische vernieuwing met name
gezocht worden naar mogelijkheden om de parlementaire poli-
tiek zo nodig te corrigeren. In hoofdstuk twee worden daartoe
eerst versleten argumenten voor politieke vernieuwing (die altijd
in 'klooftaal' gesteld zijn) gerelativeerd en vervolgens worden
betere argumenten voor politieke vernieuwing aangedragen. Het
belangvan politieke vernieuwingligt in deverdereversterkingvan
de niet-parlementaire politiek- al was het maar omdat de buiten-
parlementaire politiek zo snel genegen is om haar oren naar het
parlement te laten hangen.

In de eerste vier hoofdstukken wordt aldu s de zero-sum-opvat-

ting over de verhouding tussen 'de politiek en het maatschappe-
Iijk middenveld weerlegd. 'De politiek hoeft niet terug te treden
om burgers meer ruimte te geven; integendeel, een impotente
staat is het zelfs niet waard om te beinvloeden. Evenmin beperken
actieve burgers de ruimte voor de parlementaire politiek, ze geven

haar juist handen vol werk.
Vanafhoofdstukvijfwordt dit inzicht, verworven aan de hand

van sociale bewegingen, ook op de sociale sector in ruimere zin
roegepâst. \øanneergroepen achterblijven en apathisch dreigen te
worden, kan een open opstelling en acrieve ondersteuning door
derden een wereld van verschil maken. In plaats van te verzinken
in diepe frustratie en moedeloosheid biedt een wenkend perspec-

tief, geformuleerd met behulp van welzijnswerk of politiek, de

mogelijkheid om de cirkelgangvan hulpeloosheid te doorbreken.
In hoofdstukvijfwordt geïllustreerd dat de ruimte die in Neder-
land tot nu toe voor het maatschappelijk midenveld heeft bestaan

sterke collectieve identiteiten heeft voortgebracht: veel groepen
hebben over interne leefl<¡acht niet re klagen. Problematis chzljn
wel de zwakke schakels tussen groepen: kan de politiek en kunnen
professionals, zoals opbouwwerkers, bijdragen aan sociale cohesie

voor de hele samenleving? In hoofdstuk zes, de orarie, wordt deze

vraag uitgediept aan de hand van de geschiedenis van het denken
over'samenlevingsopbou#.

In hoofclstuk zeven keren we terug naar de Haagse politiek:
hebben zichin Nederland onder paars nieuwe politieke verhou-
dingen ontwikkeld? Soms lijkt het erop dat de groen-linkse en de
christelijke oppositie elkaar vinden in een gezamenlijk pleidooi
tegen de markt en voor 'de menselijke maar'; een menselijke maat
die dan vooral tot uitdrukking zou komen in de vele verbanden
van het maatschappelijk middenveld. Een middenveld dat onder
de harde, paarse markt-retoriek lijkt te bezwijken.

De boektitel Waar blijfi de politieh?blykt als een vraag te kun-
nen worden gelezen maar ook als een aansporing. \Øanneer de
vraag serieus wordt genomen en we kijken naar war er met 'de

politiek is gebeurd, dan moeten we concluderen dat de politiek
geenszins is verdwenen maa¡ integendeel, een aspect is geworden
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van vele terreinen' activiteiten en instituties. Bovendien blijkt

deze verspreiding van het politieke mede te hebben plaatsgevon-

den ondËr d" rtñrr,rl"r.náe invloed van de Haagse politieþ het

parlement. En dar leidt tot lezingvande titel als aanmaning: als de

þofitiek terugtreedt, ziclurelf onmachtþ verklaart en buitenspel

Lt, dan dreifieen grote verarming van de democrâtie'

r De dreigende verfransingvan
de Nederlandse politiek
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I DYNAMISCHE STILSTAND

Echt opkijken van hoogoplopende sociale conflicten in Frankrijk
doet bijna niemand meer. Massale demonsrraries en wankelende
regeringen lijken in een lange traditie te staan. Al vanaf de Franse

revolutievan 1789 staat Franlrijkmodelvoor gepassioneerde poli-
tiek. Ofhet nu om r83o, 1848, de Commune van Parijs in r87r, de

Dreyfus-affaire, het vooroodogse Vollafront ofom Mei r 968 gaat,

de Franse politiek lijkt altijd theatraal en emotioneel. Er moeten
lenerlijk of figuurlijk heel wat koppen rollen, voordat het volk
weer tot bedaren is gebracht.

Tegenover dit beeldvan de Franse politiekwaarin de bwolking
en haar vertegenwoordigers in een permanente staat van opwin-
dingverkeren, staat een ander cliché: de Fransen zouden juist poli-
tiek passiefzijn. Met name De Tocqueville heeft het geringe enga-

gement van zijn landgenoten gehekeld. Hij stelde hun de

betrokkenheid van de Amerikaanse burgers bij de publieke zaak
ten voorbeeld. Daar was tenminste sprake van een bloeiend poli-
tiek leven, terwijl het Franftrijk ten ånenmale ontbrak * g.o.-
pen burgers die zich engageerden. In FranlÍijk bestond geen
sociétê ciuil¿.

Op het eerste gezicht spreken beide cliché's elkaar tegen, maar
bij nader inzien gaan ze heel goed samen. De bijna-rwolutie die
Frankrij\om de zoveel decenniameemaakt, is namelijkde beken-
de uirzonderingop de regel dat burgers zich niet metpolitiekinla-
ten. Beter gurgd: niet mogen inlaten. In weinig democratische
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landen hebben burgers namelijkzo weinigtezegge.nals in Frank-

rijk. Professior,.l. päliti"i -aken de diens rttitzondet zich te laten

'ríor..t door belangengroepen of sociaÌe bewegingen die menen

ookrechtvan rpr.kã., tã h.bben. Oflinfts ofrechts aanhetbewind

is, of Mitterrattd of Chi.". president is: politici gedragen zich als

zonnekoningen die hun oor niet snel te luisteren leggen bij het

gepeupel. Vergeleken met Nederland is de mogelijkheid voor

gtå.p." burgers om mee te spreken beperkt: medezeggenschaps-

iaden, inspraakavonden, hoorzittingen en adviesorganen zijn
welhaast onbekende fenomenen; subsidies voor oppositionele
organisaties komen nauwelijks voor. Er besraan slechts miljoenen
individuen en erzyds, en een almachtige staat anderzijds, waartus-
sen sinds Louis XIV geen intermediaire organisaties worden
geduld. In de Franse revolutionaire strijd voor de égalité en tegen
klassenprivileges is de ruimre voor democratisch debat bepaald
nietvergroot. Iedere burger heeft een gelijke stem geftregen, wanr
geen enkele burgerwordt meer gehoord.

De staat luistert niet naar de srraar, en dat stimuleerr de Franse
bevolking nu niet bepaald om zich te organiseren. Anders dan het
regelmatig wederkerende oproerwellichr suggereerr, is de organi-
satiegraad van bijvoorbeeld de vakbonden zeer laag. Frankrijk
kent zelß het laagste niveau van alle'West-Europese lãnden. Ter-
wijl het in landen als Nederland ,Zweden,Duitsland en Oosten-
rijkloontom lid tewordenvan eenvakbond omdat erregelmatige
vormen van overleg en onderhandeling bestaan tussen bonden en
werkgevers-al dan nietonderhet toeziendoogvan desraat-is het
nutteloos om lid te zijnvan een bond in Frankrijk. Daar wordr
nauwelijks geluisterd naar dit rype organisaties, laat staan dar er
vanzelßprekend en regelmatig mee wordr overlegd. De lage orga-
nisatiegraad in Frankrijk gaat dan ook samen mer een, verçleken
met de eerdergenoemde landen, hoog stakingscijfer: als dã werk-
gevers niet aan de onderhandelingstafel willen aanschuiven, dan
moeten ze her ongenoegen anderszins meegedeeld krijgen.

Andere maatschappelijke organisaries, zoals de milieubewe-
ging, verkeren in een vergelijkbare positie . Zo is de Franse even-
knie van Natuur en Milieu niet vertegenwoordigd in aclviesorga-

nen van de overheid. En ook hier blijkt dat wanneer een organisa-

tie zo weinig serieus wordt genomen, dit de bevolking nu niet
bepaald stimuleert om licl te worden van zo'n organisatie. Radica-
lere groepen krijgen bij de almachtige Franse staat al helemaal

geen voet aan de grond. Het laten exploderen van cle Røinbow
Warrior van Greenpeace djdens het eerste presidentschap van
Mitterrand was dan ook geen toeval, maar het trieste resultaatvan
de traditionele houdingvan de Franse politieke klasse die het niet
accepteert dat burgers, laat staan buitenlandse burgerc, zich rnet
staatszaken bemoeien.

De Franse politieke cultuur leek lange tijd op de Duitse. Ook
daar was de angst voor de straat tot ver in de jaren zeventig groot;
ook daar werden buitenparlementaire groepen met veel argwaan

bejegend. Maar terwijl Duitsland erin is geslaagd om nieuwe
groeperingen in hetpolitieke bestel te integreren, is de Franse hou-
ding ten opzichte van sociale bewegingen onveranderd negatief
en wantrouwig gebleven. Dit verschil tussen Frankrijk en Duits-
land kan worden begrepen als we naast de 'informele' politieke
cultuur, ook kijken naar de 'formele' kant van beide politieke sys-

remen, met name naar het verschil in de mogelijkheid om als

nieuwe partij tot de politieke arena door te dringen. In Duitsland
hadden die Grünen, toen ze eenmaal de vijþrocentsdrempel
genomen hadden, immers wél de kans om als nieuwkomer onder-
werpen op de agenda te plaatsen, terwijl in Frankrijk door het dis-

trictenstelsel nieuwe partijen slechts moeizaam tot het parlement
doordringen.

Nu kan het aßchermen van het parlement tegen kleine, vaak

extreme, pfftijen, een bewuste strategie zijn om de democratie te

beschermen. Maar in Frankrijk is deze afscherming zo tot aal datzr
zelfeengrote bedreigingvan dedemocratie is geworden. In de eer-

ste plaats komt de politieke stabiliteit iedere keer onder druk te
staan wanneer, door de arrogante houdingvan de politieke klasse,

de spiraal-dynamiek op gang komt: groepen burgers pikken het
niet meer, ze beginnen met manifestaties, de politiek weigert te

onderhandelen m€t de straat, de manifestaties worden radicaler
en massaler, de politieke oppositie ruikt haar kans om de regering
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beentje te lichten, de politie antwoordt met steeds repressievere

middelen en links en rechts komen als blokken tegenover elkaar te

staan. Tên slotte gaat het dan niet meer om concrete eiserl maar

om de vraag o f d e"regering en de presiclent wel aan kunnen blijven'

Ernstigel nog.1".t deze onrwrichtende politieke dynamiek, is

".n 
*".á. coniequentie van de geslotenheid van het systeem: er

treedr stagnatie op in de politiek. Terwijl in de afgelopen decennia

op de Nederlandse en Duitse politieke agendavele nieuwe onder-
werpen verschenen (milieu, emancipatie) bleef het in Frankrijk
draaien om, wat onder politicologen heer, oude politieke cleøua-
ges del<loof tussen de stad en het achtergebleven platteland, de
suijd tussen her zeer cenrralistische Parijs en gebieden die streven
naar meer auronomie (Corsica, Bretagne), de relatie tussen kerk
en staat (de srrijd om de katholieke école priuée) en, natuurlijk, de
verhouding russen de klassen, de klassenstrijd. Terwijl in óuits-
land en Nederland rond driehvart van alle acies van 6,,,.9.r. o-
nieuwe onderwerpen draaiden, zoals het milieu, derde wer.eld,
vrouwen en homoseksuelen, was dit in Frank¡ijk slechts bij een
derde het geval. Afgezien van de manifestaties van de antiracisti-
sche beweging (SOS-racism e, Touchepøs à monpote),hadden alle
grote demonsrraries van cle afgelopen z5 jaar inÈrankr.ijk een tra-
ditionele inzet: katholieken e' de rechrse parrijen proiesteerde'
tegen de socialistische regering; vakbonden en de linlse parrijen
tegen de rechtse regering; boeren en tuinders tegen parijs.

Deze politieke sragnarie in Frankrijk komr voort uit de domi_
nantie van de gevestigde politieke partijen, die zich, zeker aan de
linkerkant, niet of nauwelijks bedreigd hoeven te voelen door
nieuwkomers. lØant waar in \Øest-Europa bestaat nog een heuse
communistische partij, die lange tijd een serieuze concurrenr was
voor de socialisten? tùØaa¡ zijn rrorskisten en maorsren nog zo pro-
minent aanwezig? \Øaar voelen de groenen zich gedwong., o-
'boven de partijen re gaan staan omdar ze zich-buireni..lot.r,
weten tussen traditioneel linla enerzijds en traditio'eel rechts
anderzijds? lØie enthousiast is over de gepassioneerde politiek in
Franklijk, moet zich realiseren dat voor dit gpe dynamiek para-
doxaal genoeg de prijs van ideologische stagnatie moet worden

betaald: alleen wanneer onderwerpen in oude, vertrouwde (klas-

sen-)termen kunnen worden geformuleerd, slaat de vlam in de

pan. Voor een onafhankelijke, niet door cornmunisten gedomi-

neerde vredesbeweging, die zich ook durfcle uit te spreken tegen

het eigen kernwapen, k force fu /iappe, was nauwelijks ruimte.

Ook hetverzet tegen kernenergie heeft zich nooit kunnen doorzet-

ren, aangezien geen enkele oude partij in het parlement deze nieu-

we beweging werkelijk ondersteunde. Hierdoor heeft het kunnen

gebeuren dat Frankrijk het enige land in Europa is dat zijn oor-

spronkelijke kernenergieprogramma geheel en al heeft uitgevoerd.

Hetvoorbeeldvan kernenergie maakt duidelijkdat de stagnatie

van het politieke debat - in dit geval het onhoorbare 'groene'

geluid -, wel degelijk samen kan gaan met zeer voortvarende,

want ongehinderde, technologischs vernieuwingen. De sterke

uiwoerende macht in combinatie met de stagnerende socialever-

houdingen, heeft van Frankrijk een verscheurde natie gemaakt.

Enerzijds een hypermodern land waar dankzij enorme staatsin-

vesteringen TGV's door het land suizen, moderne telecommuni-

catietechnieken het leven domineren en op de Europese markt
georiënteerde ondernemers de toon zÊtten.Anderzijds, een'ach-

tergebleven Frønce proþndevan arbeiders, werklozen, boeren en

buitenlui. En het is met name dit in het defensief gedrongen deel

van Frankrijkdat zich nogaangesprokenvoelt doorhet oude klas-

senverhaal, al dan niet vermengd met een eng nationalisme.
Door dez-e sociale meedeling, kan de steeds weer de kop opste-

kende sociale onrust door de politieke klasse worden afgedaan als

een achterhoedegevecht. Het zou slechts gaan om groepen die

zich nietwillen aanpassen aan de'moderne'tijd, deEuropese Unie
etc. Dat het politieke systeem deze groepen zelf op achterstand

heeft gezet, en door de blokkade van nieuwe, aansprekende poli-
tieke alternatieven, tot oud-liirks dan wel extreem-rechts heeft
veroordeeld, wordt niet onderkend. De dubbele polarisatie tussen

stâât en straat enerzijds, en links en rechts anderzijds, heeft geleid
tot een Frankrijkvan twee snelheden.

Slechts één organisatie tracht deze polarisatie te doorbreken: de

links-katholieke vakbond CFDT ZijI<ritiseert al vanaf 1968 de
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dominante politieke cultuur die het zo moeilijk maakt om nieuwe

ond.r*erp.n aan de orde te stellen' Ook de in r97t onder de

hoede van Mitterrand opge richre Pa rt i s o c i a I i s re (P S) slaagde daar

niet in. Zy gingde concurrenrie met de communistische partij

namelijk aan d o o r ha t tor rrl mogelijk te imiteren' Zo werd de PS

tot begin jaren tachtig de meest dogmatische socialistische partij

lr"n \X/.rr-E.r.opa, die geen Nieuw Linla heeft gekend en nauwe-

Ii jls openingen bood aan cle hieuwe sociale bewegingen .

De CFDTprobeerde een andere strategie . Zij viel de dominan-
te positie van de communistische vakbond, de CGT aan door
'anders' te zijn. Zo vroegzy aandacht voor niet-traditionele vak-
bondsonderwerpen als autogestion (zelfbeheer), milieubeleid,
vrouwenrechten en de gevaren van kernenergie. De CFDT profi-
leerde zich als de woordvoerder van de anri-erarisrische deuxième
gauche, ahs le pørti de la société ciuile.Haar voorstellen voor een
andere politieke cultuurworden echterkeer op keer genegeerd.

verhoudingen. Kijken we naar de openheid van de politieke agen-

da in Nederland dan blijkt dit systeem de afgelopen decennia

inderdaad iernieuwend' te hebben gewerkt. Juist het kiesstelsel

met zijn evenredige vertegenwoordiging houdt grote parrten
wakker om geen onderwerpen te laten liggen. Gebeurt dat wel,
danz:tttenerzo nieuwe partijen in de Theede Kamer, zoals recen-

telijk nog de ouderenpartijen. Het politieke sysreem is zelfs zo

open dat het in Nederland pas laat tot groene partijvorming
kwam, Veel partijen hadden zich het groene gedachtegoed,

althans in woorden, al zo snel eigengemaakt, dat groene parrijen
hierpas eindjaren tachtigvoet aan de grond kregen.

Een open politieke cultuur leidt ook ror een grore mare vân
betrokkenheid van burgers bij de publiek e zaak. Tnals inmiddels
wel bekend is, heeft in geen enkel land de milieubeweging zoveel

leden als in rrlederland, en ookAmnesty en andere solidariteitsor-
ganisaties doen het hier buitengewoon goed.

En toch willen de paarse paftten deze Nederlandse politieke
cultuur ontmantelen. Paars associeert de harmonieuze politieke
omgangsvormen namelijk met voorbije tijden, met een verzuild
maatschappelijk middenveld, kortom, mer her CDA. Als \Øim
Kok in zijn Den Uyl-lezing meent dat de ideologische strijd voor-
taanz:¿l,gaan tussen mark en staat, dan plaatst hij zich niet in de

Nederlandse politieke traditie maar in de Franse: er bestaar niers
meer tussen individuele burgers, consumenren en de overheid. In
deze ambitietotverfransingvan depolitieke cultuur, pastde aanval

vanpaars op het maatschappelijkmiddenveld: de inperkingvan de
rol van werþvers en werknemers in de uiwoering van de sociale
zekerheid; de opheffingvan deverplichting om adviezen in te win-
nen bij de SER; de verminderingvan mogelijkheden tot inspraak
bij grootschalige infrastructurele projecten; de afbouwvan subsi-
dies voor instellingen voor maatschappelijke dienswerlening en -
activering; het afschaffen van talloze adviesorganen voor regering
en parlement; hetdrastischverminderenvan subsidiesvoorsociale
bewegingen, zoals de homo-, de vrouwen- en de milieubeweging;
het laten verslonzen van de socialevernieuwing, et cetera.

De 'knellende banden tussen overheid en maatschappelijk

2 BEHËERSTEVERNIEU'WING

De ideeën van de CFDT zijn al decennia lang praktijk in Neder-
land. Door de traditie van verzuiling, b.rta"tãii'Nederland een
sterk ontwikkeld maatschappelijk middenveld, dat niet alleen
gesubsidieerdwordtdoordesraar, maarwaarnaar doordepolitiek
ookwordt geluisterd. Grwijl de Nederlandse staat qua centrarisa-
tie en omvang niet veel onderdoer voor de Franse, hebben toch
maar weinigen in Nederland het idee te leven in een land met een
'sterke sraar'. Hier wordt wel veel belasting geirhd, maar dan toch
vooral om het snel weer uit te geven 

""n -o.li*-rcholen, katho_
lieke universiteiren, prorestant-christelijke omroepen en huma_
nistische onrwikkelingshulp-organisaties.

De Nederlandse politieke cukuur wordt, ook na de ontzuiling,
gekenmerkt door drie ct: ze is gerichr op consultati., compromi,
en zelfs consensus. De talrijke adviesorganen, de tripartite w.rleg_
gen, de subsidiëringvan het acriewezen, het zijn allemaal uitingå
van een politieke cultuur die ervan uitgaat dat overleg en comp"ro_
mis niet ror sragnarie leiden, maar ror soepele m"air.h"pp.i4k"
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middenveld wil paars vervangen door een marktsamenleving

bevolkt door autonome, zelßiandige individuen' in het gareel

sehouden door de srâar. Toen de toenmalige hoogste ambtenaar

å., E.onomische Zaken, Geelhoed' een pleidooi hield voor een

'sterke staat', paste dat precies bij paars' 
'W'ant 

een sterke, slagvaar-

diee sraat breekt in paârse ogen met de 'stroperigheid' van de

Nãderlandse politieke besluiworming, die onnodig wordt opge-

houden door eindeloze inspraak- en beroepsprocedures.

De auteurs van het in de uitleiding genoemde râpport van de
\ùØiardi Beckman Stichting De uerplaatsinguan de politiekvatten
dit paarse denken als volgt samen: 'De mark, die zullen we> zegt
men, steeds meer nodig hebben. En zonder een doelmadg func-
rionerende, kwaliteitsgerichte overheid kunnen we ook niet.
Maarwat daar tussen zitwordt, uit het oogpuntvan democratisch
en doelmatig bestuur, met grote argwaan bekeken.' De pvdA-
auteurs keren zich tegen deze opvarring, die ookbinnen hun partij
op steeds meer steun lijkt te kunnen reken en. Zyv rczen deze paar-
se onwlechtingsideologie en pleiten, terecht, voor vernieuwing
van de bestuurlijke vervlechtingstraditie zoals Nederlancl diË
lange tijd gekend heeÍÌ.

. Betekent dit dat we geheel tevreden moeten zijn met de politie-
ke omgangsvormen in Nederland van dit moment? Geenszins.
Paars worstelt immers niet voor niets: de erfenis van de verzuiling
nìoet inderdaad nodig gemoderniseerd worden. Maar in plaati
van te streven naar verfransing van de politieke omgangsvofmen,
zouden we ons beter kunnen richten op de sterke kanten van de
Nederlandse traditie. Her gaat dan om het onwikkelen van een
visie op de þoswerzuilde democrârie'. In zo'n moclerne democra-
tie blijven de drie ct van wezenlijke betekenis: een politieke cul-
tuur gebaseerd op consultatie, compromis en consensus mag dan
weinig dynamisch ogen, in de praktijk sraar ze wel garant voor
modernisering en voorkomt ze tweedeling en uitsluiti ng. Zo'n
politieke cultuur kan alleen bloeien wanneer de politiek de Lriti-
sche houding van burgers nier alleen serieus neemt, maar deze
zelfs zonodig materieel ondersreunr. Het subsidiëren van politie-
ke tegenstanders blijft het summum van democrarie.

Maar in een þosfferzuilde democratie'gaat het niet alleen om

de verhouding tussen burgers en overheid. Net als ten tijde van de

verzuiling, is ook de verhouding tussen groepen burgers weer een

centrale kwestie. Het gaat immers om het vormgeven van een

rnubicuhurele democratie. Enerzijds zal, in lijn met de Neder-

landse traditie, het respect voor verschillen tussen groepen onder-

deel moeten blijven uitmakenvan de politieke en maatschappelij-

ke omgangsvoflnen. Dit respect voor verschillen staat haals op

her Franse model waarin slechts één publieke culturele identiteit
mag bestaan: de autochtone, republikeinse Franse identiteit,
waaraan migranten zich hebben aan te passen. Anderzijds moeten

cle nadelen van de Nederlandse verzuilde traditie (hiërarchische

verhoudingen binnen de zuil; onmogelijkheid om de zuil te

verlaten of om zelß maar kennis te nemen van andere zuilen)

voorkomen worden. De beladen discussies over de integratie en

emancipatie van uiteenlopende groepen als allochtonen (moslim-

scholen, toewijzingsbeleid, inburgeringscontracten), homosek-

suelen (homo-huwelijk, Gay Garnes, homo-bejaardentehuizen)

en gehandicapten (Nijmeegse Vierdaagse), maken duidelijk dat
ervan zo'n uitgebalanceerd nieuw model noglang geen sprake is.

\X/aarschijnlijk als reactie op de verzuiling, toen groepsver-

schillen een afgedwongen en benauwend karakter hadden, dreigt
zelß een eenzijdig negatievevisie op groepen dominant te worden.
lffanneer de Franse gedachte velcl wint clat tussen burgers en staat

geen groepsidentiteiten en -instituties horcn te staan, dan zal de

overheid geenverantwoordelijkheid meer nemen voor de bescher-

ming en onnvikkelingvan groepscultulen. En dat is riskant. 'Want

hoewel nieuwe vormen van verzuiling met het nodige wan-
trouwen bejegend moeten worden, betekent dat nog niet dat een

poswerzuilde democratievoorbij kan gaan aan het belangvan her-
kenbare groepen, van collectieve identiteiten. Juist ook dergelijke
groepen brengen samenhang in een samenleving, en voorkomen
een sociale dynarniek waarin massa's individuen te hoop moeren
lopen om gehoord te worden. Het is dan ook ernstig dat het paars
ontbreekt aan een positieFideevan een pluriforme samenleving.
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2 Politieke vernieuwing: is nieuw altij d pelijke stabiliteit en cohesie staan onder druk. En de politieke legi-

timiteitscrisis, die mede tot uitdrukking komt in de lage opkomst-

cijfers bij verkiezingen, een grote onverschilligheid van burgers en

een afnemend vertrouwen in de politiek, vormt een voornaam

onderdeel van dit probleem.'
\X/ie een pleidooi voor politieke vernieuwing kracht bij zet met

behulp van beweringen over gapende ldoven en apathische bur-

gers, maakt het de tegenstanders wel erg makkelijk. Pleidooien

voor veranderingen in de politiek moeten gemotiveerd worden

door de problemen van vandaag en niet die van gisteren. Hier
wreekt zich bij D66 de wet van de remmende voorsprong. 'De

samenleving is veranderd, nu de politiek nog', sprakVan Mierlo
in overwinningsroes op 1mei1994. Hij heeft gelijk, de samenle-

ving is veranderd, maar ten onrechte wordt hier de suggestie

gewekt dat D66, anders dan de andere partijen, met de samenle-

vingmeeveranderdis. Bij de Demokraten staatde idee-ontwikke-

ling over democratisering echter al bijna dertig jaar stil.

Vie de geschriften van het net opgerichte D66 terugleest, valt
op hoe weinig argumenten de partij nodig had om uit te komen

bij een gekozen minister-president, het districtenstelsel en alle

andere staatkundige veranderingen die de partij nu nog steeds

voorstaat. 'Radicale democratisering van de samenleving zal pas

mogelijk zijn als de kiezer rechtstreeks zijn regering kiest, als die

regering kan regeren, als de kiezer een band heeft met cle gekozene

in het parlement en als het parlement kan functioneren', aldus het
allerleerste politieke programma vanD66. En: 'De gewone bur-
gervoelt zich beheerst door anonieme machten. In de toppen van

de regering, van de bedrijven, van een machtig organisatieleven,

vallen beslissingen die voor hem belangrijk schijnen en soms ook
zijn, maar hij kan ze niet beinvloeden', staat i nhet Beleidspkn uoor

hø regeringsbeleid ryV-r975vanD66. Hoewelje je met recht en

¡eden kunt afvragen in hoeverre de aangedragen oplossingenwer-
kelijk zouden hebben geholpen, hielden de voorstellen toen in
ieder geval verband met de gesignaleerde problemen. \Øie aan-

loopt tegen regenteske zrlfgenoegzame burgemeesters, stelt voor
de burgemeester voortaan door het volk te laten verkiezen- daar

beter?

DE GESCHIEDENIS VAN DE DEMOCRATISCHE
TOEKOMST

Op_een dag, hermoer novemberrgg3 geweestzijn, beldehet toen_
malige D66-Tweede Kamerlid Nuis in wanhooþ het Sociaal-Cul_
tureel Planbureau (SCP). Kon dat gezaghebbende instituut niet
wat cijfers leveren waaruit bleek dat het met de politieke participa-
tie en belangstelling in Nederland droevig g.rtåld."r, rå r-..L.
hij. Nuis had die cijfers nodig voor het KaÃerdebat over politieke
vernieuwing, naar aanleiding van het rapporr van de commissie
DeKoning.

Maar nee, het SCP kon hem niet helpen, wanr her ziin Neder-
land nietslechtgesteld met de participaiie en politieke belangstel_
Iing. Het vertrouwen in de democratie is onvårmind"rd groä, d.
belangstelling voor politiek neemr al dertig jaar roe, en de
opkomst bij belangrijke verHezingen is ,tabi.l. En zo stonden
D66 en PvdA mer hun mond vol tanden, toen WD en CDA met
behulp van dergelijke gegevens beweerde d at er dus geen politieke
vernieuwing nodig is.

Het telefoontje van Nuis is illustratiefvoor de positie v anD66
waar het staatsrechtelijke vernieuwing betreft. Men heeft de
oplossingen - die zyn immers zB jaar gá.d.r, al bedacht _ maar
hetjuiste probleem ontbreekt. En, hoeveel onderzoeken er ook
verschijnen, die waarheid lijkt maar niet tot de politieke vernieu-
wcrs door te dringen, getuige ook het volgende ci taatuít ldee,het
blad van het wetenschappelijk bu..au rrai, D66: .De 

maatschap_
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schuiltlogica in. Deverzuilde en verstarde samenlevingschreeuw-

de eind j ír en zestig om directe betrokkenheid van mensen ter ver-

u^nsit áu^t de rc en gangbare autoritaire w rlze vanbesturen.

-lvi"ri rindr ry66 is er veel veranderd, mede dankzij D66. De
voorzichtige en eigenlijk heel lieve opstootjes van de jaren zesrig en
zevenùghadden in het verkokerde Nederland enorm veel effect,
omdat het bouwwerk al op instorten srond. Nederland werd in
relatiefkorte tijd van het achterlijke nee$e van Europa één van de
meesr moderne en levendige democratieën. politieki parricipatie
is nu_onder alle lagen van de bevolking de gewoonste r"rkrr". d.
wereld ensocìale bewegingen verbreden zich. Dir alles gebeurde
grotendeels binnen de bestaande institutionele kadersvaÃ depoli-
tiek. Er kwamen weliswaar inspraakregelingen, brecle m""rr.ir"p_
pelijke discussies en talloze adviesraden, maar de basiskenmerkån
van het politieke systeem-zoals de zeerlage drempelvoor nieuwe
partijen, de evenredige verre[Ìenwoordiging, di relatief sterke
positievan het parlemenr-zijn gewoon blijven bestaan. Blijkbaar
waren er veel verander.ingen in democratische zin mogelijk bin_
nen het zo verfoeide formele raamwerk.

POLfTIEKE VERNIEUWING

2 PARTIJEN EN POPPETJES

voor de partijen maar ookvoor de samenleving. Het mag gedurfcl

en progressiefklinken om te roepen dat partijen 'dus' achterhaald

zijn en zoveel mogelijk vervangen moeten worden door aanspre-

kende personen, zoals D66 veehr¡ldig doet, maar dit gaat voorbij
aan de rol die partijen (zouden moeten) spelen bij het onrwikkelen

van een visie op de samenleving. Al mogen de samenhangende

ideologieën hun aantrekkingskracht verloren hebben, er is wel
meer dan ooit behoefte aan samenhangende oplossingen vooÍ
maatschappelijke problemen. Daaraan ontlenen partijen hun be-

staansgrond.
En daaraan ontbreekt het op het moment bij, kunnen we wel

zeggeî, alle partijen. Politici benadrukken hun eigen onvermo-

gen en stellen zichzelf anti-politiek op. Men wekt permanenr de

indruk dat sturing en het maken van keuzes eigenlijk niet moge-

lijk is. Beslissingen worden omkleed met een quasi onvermijde-

lijl'heid (Europa, behoud van de Nederlandse concurrentieposi-
tie) die je iedere lust tot het deelnemen aân partijpolitiek
ontneemt. Bij gebrek aan een achterban in de bevolking, stoelen

partijen hun ideeën meer en meer op de ambtenarij. De bureau-

crade bepaalt de politieke marges en het kan geen verbazingwek-
ken dat die marges niet gro otzijn.

Om hun eigen isolement te doorbreken zullen partijen in de

eerste plaats zelfdrastisch moetenveranderen. Fractiediscipline en

gebrek aan interne democratie maken de partijpolitiek weinig
aantrekkelijk voor onafhankelijke geesten. Gezien het - waar-
schijnlijk blijvende - geringe animo om lid te worden zullen par-
tijen hun þersoneel' en hun ideeën meer dan voorheen van buiten
de partij moeten berekken. Zoals Groenlinks dat bijvoorbeeld
bij haar oprichting in 19 89 geprobeerd hee fl.. D 6 6 geeft alj aren het
goede voorbeeld door ledencongressen te organiseren in plaats

van congressen met afgevaardigden die denken datze anderenver-
tegenwoordigen maar er per saldo alleen voor zichzelfzitren. Het
is spijtig maarwaar: het hele idee van 'middenkader' is in politieke
partijen anno 1994 tamelijk lachwekkend omdat er nauwelijks
tneer een achterban van partijen bestaat. In plaats van te verwor-
den tot kiesverenigingen zullen partijen zich moeren onmikkelen

Nu is datop zichgeen reden om nooitiets aan datraamwerktever-
anderen. Maar niet nadateerst opnieuw benoemd is wat eigenlijk
het probleem is - en wat de oonaken daarvanzyn.U.t proil..m
zit'mnietzozeerbij de burgers, noch in deverhoudingtussen bur_
gers en de politiek, maar bij de politieke p artijen die nde afgelo-
pen decennia, juist door de emancipatie van b.r.g.rr, in een iiole_
ment terechr zijn gekornen. politieþ zonder paitijen?, lLLidt dan
ook de titel van een recenre politicologische publicatie. \7ant niet
alleenkiezen burgers hun eigen, andeie ka.r.l.n,roo, hun politie_
ke activiteiten en worden zij in steeds mindere mate lid,r", ..n
politieke parri, ook is het ambt van politicus sterk in aanzien
gedaald. De spraakmakende gemeent. l.gt 

".., 
groot dédain aan

de dagvoor her parlementaire bedrijfi
De crisis van de partijpolitiekis nietslechts een intem probleem
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tot ideeëncentrales, ter mobilisatie van de in de samenleving aan-

POLiTIEKE VERNIEU'WING

wezigekennis.
l)ã orobleme n van vandaagliggen niet op het' perso o nlij /ee vlak

-r^. åo het sebied van inboudeliibe politiek. Een gezond wan-

,.o..,*.r, teg.iovet politici is zelß gewenst, mits dit gepaard gaat

met betrokkenheid en niet met dédain ofdesinteresse. De nadruk
die gelegd wordt op personen lijkt vooral een manier om her
gebrek aan ideeën teverbloemen. Dit betekent datveelvan de ooit
gedane voorstellen voor politieke vernieuwing inadequaat zijn.
Deze voorstellen gaan er immers van uit dat het volk zich van de
(panij)politiekheeft afgewend omdat ze de band met hetpolitie-
ke personeel verloren heeft, met als oplossing dit personãel veel
directer te laten verHezen.

Zowel het rechtstreeks kiezen van de minisrer-president als van
de burgemeester holt de volksvertegenwoordigerrd. .., controle-
rende positie van gemeenteraad en parlement verder uit, waar die
juist zou moeten worden versterkt. De rechtstreeLs gekozen pre-
mier en burgemeesrer krijgen een eigen legitimiteit, los varhet
oordeel van de vollsvertegenwoordiging. Het is misschien zelfs
aan het feit dat burgemeester en premier niet rechtsteeks zijn
gekozen te danken dat hun macht de afgelopen decennia ir 

"fg.-
]lomen. Gezien de penibele positie van politieke parrien en her

þ:lTg dat het politieke primaat juist bij (vernieuwde) parrijen
blijft, is het eerder zaak om de rol van de politieke fracties in paile-
ment en raad te vergroten. Er is geen enkele aanleiding om het
machtsevenwicht tussen de uiwoerende en de conüolerende
krachten teverschuiven in de richtingvan de uiwoerenden.

En is het niet ouderwets om de 'herkenbaarheid' te willen
afclwingenvia één man ofvrouwaan de topvan de hiërarchie? Dat
de rol van personen in de politiek is roeçnomen, betekent nog
niet dat dit verder ver.sterkt moet worden. Overigens is het nog
maar de vraag ofmensen tegenwoordig meer bp de persoon kiel
zen dan in de tijdvan Drees, ofvan Burçr, ofvan Klãmpé.

Behalve de 'herkenbaarheid' wordr als argument voor een
gekozen minister-president vaak genoemd dat het volk in de hui-
dige situatie geen enkele invloed heeft op de regeringssamensrel-

ling. Het kiezen van een minister-president verandert hier echter

weinig aan, aangezíen de man ofvrcuw vervolgens een regering

samenstelt - in dat geval heeft dus niet alleen het volk geen

invloed, zelfs het door het volk gekozen parlement heefì minder
invloed dan in de huidige situatie. In de bestaande praktijklevert
de grootste partij vrijwel altijd de premier, en heeft dus de verkie-
zingsuitslag wel degelijk invloed op de regeringssamenstelling.

Dat we bij het tot voor kort oppermachtige CDA nooit wisten of
ze met de WD of met de PvdAwilde gaan regeren, zou niet ver-

holpen zijn door eerst Lubbers tot minister-president te kiezen.

Openheid van partijen over hun coalitievoorkeur is dringend
gewenst, maar daaryoor hoefje, nogmaals, hetsysteem niet re ver-

anderen, zeker als dat middel erger is dan de kwaal. Dit alles neemt
nietweg dat de burgemeesters-benoemingvolkomen uit de tijd is
en hoognodig vervangen moet worden door verkiezing door de

gemeenteraad, waarbij de kandidatuur niet beperkt hoeft te zijn
rot partt gebonden personen.

Dan het districtenstelsel. Veelzeggend is de verandering die

D66 op dit gebied zelfheeft doorgemaakt. Stond in het allereerste

programma van deze partij nog dat er vijftig ofvijfenzeventig dis-

rricten moesten komen met rwee of drie afgevaardigden per dis-

trict, een paar jaar laterwas men al voorvijÍìien districten van rien
afgevaardigden. En het probleem is dat beide varianten niet wer-
ken. Het eerste helpt de pluriformiteit en de nuance van de poli-
tiek om zeep, creëert oneigenlijke polarisatie of juist een samen-
klontering in het midden, en veroorzaakt een verstarring van de

politieke thema's. In landen met een dergelijk districtenstelsel
(Engeland en Frankrijk) blijkt dat de politiekveel meer dan elders

achterloopt op de samenleving, doordat er geen electorale bedrei-
ging uitgaat van kleine partttjes die nieuwe onderwerpen intro-
duceren. De twee politieke blokken zitten vastgeroesr in de regen-
stellingen van het begin van deze eeuw (zie het vorige hoofdstuk).
Het gematigder districtenstelsel waar de Demok¡aten sinds begin
jaren zeventig voorstander van zijn, met pakweg vijftien distric-
ten, zorgt echter door de relatieve grootschaligheid niet voor de
'he¡kenbaarheid' die juist het grote voordeel van het districten-
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stelsel heet te zijn. 
'W'ant is een kandidaat herkenbaarder op het

moment dat hii door áe proincie Noord-Hollandwordt verko-

zen? Het hele dlstrictenstelsel gaat overigens uit van een geografi-

sche verbondenheid die bij veel Nederlanders al lang niet meer

bestaat. Meer nog dan andere voorstellen is het districtenstelsel

achterhaald. De opkomstcijfers bij landelijke verkiezingen tonen
ook dat hier helemaal geen probleem ligr dezr.zijnvaakzelß nog
hoger dan in landen waar de persoonlijke factor in de politiek
belangrijkeris.

Sympathieker zijn voorstellen om veel groter gewicht te geven
aan voorke urstemmen bij het bepalen wie uiteindelijk in de Twee-
de Kamer komt. Een versterkte voorke ursrem is een goede manier
o:n de burger meer invloed re geven op de samenstelling van de
Kamer.'Wat meer competitie tussen kamerleden kan bovendien
geen hvaad, al bestaat het risico van een re persoonsgerichte strijd.
En er dreþ her gwaar van identiteitenpolitiek rnigrant kiest
migrant, boer kiest boer, homo kiest homo.

vernieuwing schuil gaan, bieden referendum en
een oplossing voor een werkelijk bestaand probleem: Het

J4

, INSTITUTIES EN INHOUD

venDe zoals eerderlSt veren-DOSltle. Paftljen betoogd, grondig
Zederd. kennen hun slechterachterban dan doordat dievfoeger,

achterban enlSt dezwevende kiszersveelzijdiger dartløij dagelijks
van danMinder IS eenersamenstelling verandert. vroeger logisch
en tussenverband alle eenvanonverbrekelijk standpunten paftij.
Door dit alles onvolkomendreigt representatle: partl.,en wijken

deafvan vânwensen hunbelangrijkeoP enpunten keizers,ergen
kansde dedat vanmeerderheid de hetlnpartlten parlement op

concrete de vanmeerderheid depunten nietlanger bevolkingver-
doorwordt detegenwoordigt, steedsgeschetste ontwikkelingen

Dit betekent erdat institutioneel met letsnalne moetgroter.

ideeën

omanderen de van te Hetinhoudelijheinvloed burgers vergroten.
enreferendum het vollainitiatief hiervoor een middel.zún goed

In tot deandere die hetachtertegenstelling kopje

initiatief is van belang omdat hiermee de bwolking niet alleen,

zaalsbij een referendum, het parlement kan corrþren, maar ook
de politieke agenda kan bepalen. Belangrijk positief effect van

zowel het referendum als het volksinitiatief is dat ze het publieke

debat en de meningworming stimuleren en leiden tot organisatie.

Dat is een verschil met bijvoorbeeld teledemocratie', waar som-

mige politiekevernieuwers van dromen, maarwaarbij de burger

wordt gereduceerd tot (individuele en individualistische) kiezer.

Anders dan de vroeger door (klein)linla aangehangen allesomvat-

tende directe democratie, is het referendum selectiefi burgers hoe- '

ven zich alleen met de echtbelangrijke zaken te bemoeien.

In Zwitserland, een landwaar de politiek ingericht is op direct-

democratische procedures, ligt de participatie van burgers aan-

zienlijk hoger dan bij ons. Het is waar: personen zijn daar veel

rninder belangrijk in de politiek, de inhoud staat centraal. Het
referendum en het vollainitiatief doen niet alleen recht aan de

ontwikkelingen van de afgelo pen z5 jaar, waarin de Nederlandse

bevolking zoveel mondiger is geworden, maar bieden ook pers-

pectiefop voortgang van dit democratiseringsproces.

Die democratisering- betrokken burgers die de mogelijkheid

krij gen tot werkelijke interventie - moet de inzrt zijnvan politieke
vernieuwing. Daarwas het ooit, eind jaren zestig, ookom begon-

nen. De voorstellen voor staatsrechtelijke vernieuwing maakten,

ook bij D66, deel uit van de wil tot algehele democratisering, ook
van het onderwijs, ook in de private sector, ook bij de ruimtelijke
ordening. Een democratisering die gedurende een jaar ofvijftien
enigevormftreeg, ma-ar recentelijkteruggedraaid dreigt teworden
(denk aan de vervanging van de \ØUB door de MUB die de
invloed van studenten minimaliseert; de discussie over koftere
inspraakprocedures bij grootschalige infrastructurele projecten,
et cetera). Dat de paarse coalitie een þarticipatiemaatschappij'
bepleit, zagtin dit opzicht dan ook nils. Met particþatie doelt
men tegenwoordig nog uitsluitend op particþatie op de arbeids-
markt.

POLITIEKB VERNIEU'WING
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Een bewegi ngzonder natuurlijke vijand?
Over de strategische dilemma's van de
milieubeweging'

Zowel deze groene ideologie als het gewicht van þroeri voor
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politieke panijen is van betekenis als we een analyse willen maken

y¿n de strategische dilemma's van de (Nededandse) milieubewe-

ging. 
'\üØe kunnen strategische discussies alleen begrijpen in het

f,erspectief van enerzijds de wensen van de beweging, en ander-

,iiat a, mogelijkheden van'de politiek'.'Deze opvattingen en

mogelijkheden geven gezlmenlijkrichtingaan de door de milieu-

beweging gehanteerde strategieën en actierepertoires. Het begrij-

pen van strategieën in het dubbele perspectiefvan de doelen van

äe beweging en de mogelijkheden van de politiek breekt met het

idee dat het actierepertoire wordt bepaald door de bbjectiwe'

ernst van de problemen waarmee de milieubeweging geconfron-

teerd wordt. Ofeen milieuorganisatie tot actie overgaat en welke

middelen ze hierbij hanteen, hangt niet afvan de bbjectieve' ernst

van de milieucrisis maar van de subj ectieve perceptie van ðezrc cri-

sis door de organisatie. Dezr perceptie wordt op haar beun

gekleurd door de mogelijkheden om aan de situatie iets te doen,

mer andere woorden, door de politieke context.

Een voorbeeld. Hoewel alle Europese landen bbjectiefl

bedreigd werden door de fall-out van de orìtplofte kernenergiere-

actor in Tsjernobyl, reageerde de milieubeweging in het ene land

zrerheftig,met grote en radicale mobilisaties (Duitsland), in het

andere land bescheiden maar met veel effect op de politiek (Neder-

land), in het derde land nauwelijla ofniet (Frankrijk) (Koopmans

en Duyvendak i995a:248). Of zoals Rucht concludeen naar aan-

leidingvan zijn studie van de Franse kernenergiebeweging:

The world's most ambitious nuclear power programme neither
induced the highest fears nor the most radical movement. As with
many other examples, we can lea¡n form the French case that it is
the perception of problems that influences social action strongly
rather than the objective situation, as in the number ofnuclear reac-

tors (1994:r53).

In de wetenschappelijke literatuur over sociale bewegingen is het
idee dat þrobleemdruk' zou leiden tot acties van bewegingen door
de meeste auteurs al weer enige tijd verlaten. Collectieve acties

kunnen niet begrepen worden met behulp van vulkaan-theorieën

,7
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hooftlstukHet alsß Om de Nopgebouwd.volgt
en haar dilemmâ's lnmilieubeweging kaart testrategische

vergelijkingengen worden achtereenvolgens drie
eerste plaats zal de milieubeweging
re sociale bewegingen in een aantal

Ingemaakt.
worden metvergeleken

landen (Duitsland,
t zalNederland, Zwitserland) wordenHierbij duidelijk

een despecifieke plaats op politieke rvestefse,agendaheeftin
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dustrialiseerde landen, hetçen zowel effect heeft op de doelen van

de bewegrng als op haar strategieën. Ook zal, andersom, worden

eekeken naar de ideologievan demilieubewegingen deplaats die

äe politieli hierin inneemt, aangezien dat consequenties lan heb-

ben voor de. strategie van de beweging. In de weede plaas zal een

vergelijking plaatwinden van de wijze waarop binnen de milieu-

beweging tegen een aantal kwesties wordt aangekeken. Daarbij

komenvragen aan de ordeals: zijn degroeneideologieen depoli-

tieke contextwelvergelijkbaarvoor iedere lcwestie die aan de orde

wordt gesteld? 
'Wat 

zegt dit over de strategische dilemma's van

(delen van) de milieubeweging?+ Ten slotte zal de Nederlandse

milieubewegingvergeleken \Morden met haar evenknie in Duits-

land, Frankrijk en Zwitserland. In deze vergelijking wordt geke-

ken welke strategische opties de (Nederlandse) milieubeweging

heeft, gegeven de nationale politieke context enerzij ds en haar ide-

ologie anderzijds.

EEN REUSACHTIGË BEWEGING: DE MILIEUBE'W'EGING

VERGELEKEN MET ANDERE NIEUWE SOCIALE

BE'\TEGINGEN

De milieubeweging wordt door verschillende auteurs getypeerd

als een reus. Van der Heijden spreekt over de Nederlandse milieu-

beweging in termen van een 'rets op lemen voeten : 'indrulnvek-

kend maar tamelijk ongevaarl ijli ft992:98),en Hooghe kenschetst

de Beþsche milieubeweging als een 'r9us op duizend voetjes

(tggs.+g).In dit beeld komen tvvee aspecten van de milieubewe-

ging gelijktijdig tot uitdrukking: de milieubeweging is een hele

grote, brede beweging metveelverschillende organisaties met uit-
eenlopendedoelen, maa¡haaromvangmaakthaarniet noodzake-

lijkerwijs zeer suijdbaar.'W'anneerwe de milieubeweging"ergelu-
ken met andere sociale bewegingen dan blijkt zij inderdaad over

een zeer indrulqvekkend aantal leden te beschikken en ook haar

ûnanciële bronnen zijnzner aannenl\k, terwijl haar mobilisatie-
kracht, althans vergeleken met de vredesbeweging, beperk is (zie

tebelÐ.

I
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TABEL r: Lidmaatschap, middelen en mobilisatieniveau van vijfnieuwe

sociale bewegingen in vierlandenr

a) Gemiddeld ledental per bewegingsorganisatie (SMO) in vier landen in
r989

b) Gemiddeld niveau van financiële middelen van bewegingsorganisaties
(SMO) in vier landen in 1989 per beweging (in duir..rd.r, dãlhir) "

Milieu Vrede Solidariteit Autonomen Homo

c) Totaal mobilisatieniveau van vijfsociare bewegingen in vier landen in de
jarenry75-19896

Absoluutniveau

* (n) = aantal organisaties

IIO
(6)
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88o

die ofivel identiteitsgebonden
seksuelen), ofwel zeer radicaal

Een aantalzaken In eerstedevaltop. hoe(zieonderplaats .) groor
de verschillen moln bilisatiekracht tussenz\n diebewegingen

richtenzich lnwaafop onderwerpen iedereen zichpnnclPe
kan identificeren (milieu, vrede, enanti-racisme) bewegingen

n hetln(zoals van homo-,ij geval
ln(zoals het van de autono-geval

PeTSMO 4ô9o
Permiljoeninwoners 4j(n)* bù

170

24
(6)

720
14

(g)

r.85o

t44

bù

Vredesbeweging
Milieubeweging
Solidariteitsbeweging
Autonomenbeweging
Homobeweging

9.ogg.o7g
3ôU.t46
2.024.453

5r5368
tt8.497

Milieu V¡ede Solida¡iteit Auronomen Homo

PeTSMO 9r.Boo
Permiljoeninwoners j.4to
(n)*, (zz)

t,ooo
170

GO

330
8

Gz)

5.3oo rt.too
z7o r.o2o

G, (tz)
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menbeweging, waarbij met nalne aan krakers moet worden

øedacht) . In de tweede plaats het gespiegelde beeld tussen milieu-

ãn vredesbeweging: de vredesbeweging, die zeer veel mensen

¡nobiliseert, heeft nauwelijks leden en ook zeer weinig financiële

middelen, terwijl de milieubeweging relatief rijk is, veel sterke

organisaties metveel leden kent maar minder tot mobiliseren in

staat blijkt. In de derde plaats valt op dat hoewel de vredesbewe-

ging in totaal in de periode r97r-r989 meer mensen op de been

Éracht dan de milieubeweging, dit niet betekent dat de vredesbe-

weging ook in het aantal acties de milieubeweging overtrof. Inte-

sendeel, in bijna alle landen organiseerde de milieubeweging

ireer activiteiten dan de vredesbeweging en de andere nieuwe

sociale bewegingen. Dit betekent dat het aantal deelnemers per

activiteit in het geval van de milieubeweging lager was dan bij de

vredesbeweging. Moet de verklaring hiervoor in het radicalere

karukter van de acties van de milieubeweging worden gezocht,

waardoor mensen werden afgeschrokken oni deel te nemen?

Tabelzmaakt echter duidelijk dat het lagere mobilisatieniveau

van de milieubeweging niet kan worden verklaard uit een radica-

ler actierepertoire.

ranrr, z: Vergelijkingvan actierepenoires van de milieubewegingversus

anderenieuwe sociale bewegingen invierlanden in de jaren r97i-r9897

Milieubeweging Overige nieuwesociale bewegingen

Dezecijfers sporen eerdermethet beeldvan de reus op lemenvoe-
ten: de beweging is immers heel omvangrijk (tabel r) én weinig

70,2
r8,g

to,9

t7'9
zt,3
rg,8

* (n)= totaal aantal acties

too,oo/o

r2r2

4î

roo,oo/o

2923

Demonstratief
Confronterend
Gewelddadig

Totaal
(n)*



radicaal in haar strategie en actierepertoire Gabel z)' Toch is

mee het beeld van de milieubeweging nog niet compleet.

zer: de milieubeweging blijkt niet in haar geheel in één

gevangen te kunnen worden. Voor een goede vergelijking

ãe milieubeweging en de andere sociale bewegingen qua

meer radicaal deel dat provocatieve en soms zelfs

haar voor velen aansprekende dnelen:deze worden
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onderscheid
en het.lsacüerepertorfegreen namelijk

de makente tussenmilieubeweging
krvesties actlesde Danwã¿rop gericht dat,ujn. blijkt
milieuacties minderinderdaad radicaalgemiddeld dann)n

devan nleuweandere sociale ditniet voofbewegingen, geldt
binnenthema de et al.milieubeweging (Duyvendak

wordtZo rond kernenergie behoorlijkradicaal gemobiliseerd.
hetIn tweede deel lve dezn binnenverschillengaan op

tn.verder \?'e moeten, radicaledemilieubeweging opgelet
datconcluderen de méérgel, meeren kanIS,milieubeweging

dan een reus lemen voeten. ts eenvanop Enenijds sprake
dedie ondersteuntomvangrijke gfoeP milieubeweging

lsNederland dit moment devan lid vanoP 17o/o bevolking
lnmeerdan ander landmilieuorganisatie, terwereldenrg

7ßdat échtzrlf ln kân het^ln.
beweging' Anderzijds

$sues wel tot actlesconfronterendebepaalde komen.degelijk
een eenlijktmilieubeweging gespleten beweging: reusachtig

datvooral lslid en enpapreren mobiliseen,zeervoorzichtigjes

actles urwoert. kunnenHoe lichtinhet devan gfoene
de de tussenverschillenpolitieke deverhoudingen

massaleDe steun voor de namemet totmilieubeweging,
lnkomend het moetledental, allereerstverklaardking worden

slechts dgor betwist. deIn dat deweinigen qd
haar eenover niilieuschoon aan radicaleoPvattmgen nog

met andere woorden: toen enschappijkritiek paarde, groen

om

nu begrepen worden?
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¡og natuurlijke bondgenoten leken, was haarvermogen om brede

hgen van de bevolking aan zich te binden beduidend geringer. Nu
'de milieubeweging I ¿. taal is gaan spreken van de ecologische

rnodzrnisering (Van Driel et d' 1993, Hajer ry94, 1996, Huber

..91z, Spaargarcn en Mol r99z) is haar aantrekkingsliracht echter

vergroot.
!øngezien de omarming van de ecologische modernisering

door de milieubeweging door alle auteurs gezien wordt als de

¡¡reest belangwekkende vernieuwing in de ideologie van dezr,

beweging, is het van belang om bij de inhoud van ecologische

modernisering stil te staan. Van Driel et al. geven de voþnde
schem van deze nieuwe ideologie:

De ecologische problematiekwordt niet in de eerste plaats veroor-
z¡akt door de hoogte van het BNP, maar door de huidige aard/hva-
liteitvan de massaproduktieen -consumptie: watwordter gemaakt

en hoe wordt dat gemaakt en gebruikt. Beperkte veranderingen in
techniek en kleine verschuivingen in consumptie kunnen daarom
het milieugebruik vaak al drastisch omlaag brengen, en dat tegen

zeer beperkte kosten. (...) Tegen deze achtergrond kunnen we het
milieubeleid zien als een noodzakelijke, welkome impuls voorver-
andering; voor technische, economische en culturele vernieuwing.
De uitdagingvan duurzame ontwikkelingkan worden opgevat als

beslissende aanleiding totvernieuwingen verbeteringvan de kwali-
teit van de economische structuur (Van Driel et. d., r993tz) .

Hajer maakt duidelijk dat deze opvattingvan ecologische moder-
nisering niet alleen haaks staat op het and-kapitalistische en anti-
industriële gedachtegoed van de rood-groenen, maar ook op'de
'geitenwollen-sokkenideologid van de donkergroenen:

Ecological modernisation recognises on the one hand the structur-
al character of the environmental problematic, while on the other
ecological modernisation differs essentially from a radical green
perspective. Radicål greens or deep ecologists will argue that the
'ecological crisis' cannot be overcome unless society breaks away
from indusmial modernity. Theymight maintain thatwhat is nee-
ded is a new'place-bound' societywith a hþh degree ofselËsuffi-

4t



beperkter geworden nu er vertrouwen is in de technische
lijkheden om de ecologische crisis de baas te worden en de
logie niet meer als tegenstander, doch eerder als
wordt gezien. Maar niet alleen haar doelen zijn beperkt:

.._t"Ji".þ restricted their own possibilities to argue their
(Hajerry96:94)

Sterker nog: wat 'de kwestie'was, veranderde zelfl Nu
oplossingen voor problemen onder handbereik leken te
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In de
^Jn

analyseertproefschrift Hajer overtuigend
zichdie hebbenvoltrokken ln de ven 'de'gen ideologie
en daarmee detn diedoelen stelt.zezich Deze\Megmg, doelen

escaped the modernist
developments like the

The social thatmovements had theaura ofpeeked chrough
se and had of lnmytholory Progress

tech nuclea¡hiCh wefe embedded,

erookbleek veel voof modeme'hetmeerwaardering tez\n
dat de veroorzaakte. Een voorbeeld: demilieuproblemen
lende van mobiliteit. de tnwaardering Terwijl milieubeweging
aren vantoename alsmobiliteit) zevenüg zodanig onge\¡/enst

nletvond eenpassend lwen, wordtbij gezond, þroen
toenalne eenals deomdatvandaag gezrcnprobleem

groene anri-mobiliteitshouding wordt
om beperkingvan mobiliteit ook in de

maaranderzijds

ls hetgemotiveerd,
ven deogen beweging

IOblematisch. Het ls dusnumobiliteisprobleem enerzijds
nletprobleem geworden,

EBN BBWEGING ZONDER NÂTUURLIIKE VIJÁ,ND?

iedereen heeft ook het vertrouwen geftregen dat het kan

Dat de verschuiving in de ideologie richting ecologische mo-

dernisering veel mensen aanspreekt, kan worden gei'llustreerd

met behulp van de ledentallen van milieuorganisaties die vooral

delaaste jarenenorm gegroeid zijn. Grwijl de aanwas na het rap-

porr van de Club van Rome aanvankelijk slechts langzaam op

eang k*"-, is er sinds 1975 sprake van een vertienvoudiging van

f,et aantal leden. Niet alle organisaties profiteren echter in dezelÊ

de mate van deze groei; er lijkt met name sprake van þostgiroacti-
visme' (Van der Heijden 19 9z) .De radicaalste en meest mobilise-

rende organisatie (Friends of the Earth, Nederlandse afcleling:

Milieudefensie) blijft, ondanls haar gestage groei het kleinst, ter-

wijl organisaties waarin de eigen bijdrage vaak beperkt blijft tot
een fi nanciële (Greenpeace en hetrVereld Natuur Fonds) de sterk
stegroeikennen.

2.2 DÊ POLITIEKE MACHTSCONFIGURATIE

Het is duidelijk dat de milieubeweging in steeds bredere lagen van

de bevolking gehoor vindt. Maa¡ waarom de steun voor de bewe-

ging zich vooral uit in groei van ledentallen en geld, en minder in
mobilisaties op straat, is daarmee nog niet verklaard. Misschien

kan een vergelijking met de vredesbeweging, die een tegengesteld

proûel kent, helpen om dit te begrijpen. Têrwijl ook de vredesbe-

weging een schoon en universeel goed nastreeft - wie is er nu tegen

vrede? - slaagt zij er nauwelijks in om mensen langdurig aan zich
tebinden doorlidmaatschappen en beschikt, mede daarom, over

beperkte financiële middelen. Deze beweging was daarentegen
wel in staat, in de eerste helft van de jaren tachtig, orÍ.r zeer massaal

temobiliseren.
Deze vergelijking raakt aan het hart van de mobilisatietheorie:

\ryânneer willen mensen rroor welk doel en op welke manier 'in
beweging komeri?" Zowel de vredes- als de milieubeweging kun-
nen in principe z€er grote groepen aanspreken. Ofen hoe mensen
zich engageren (en dus welke strategie een beweging kan volgen)

4'
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wordt niet alleen bepaald door de doelen van de beweging maa¡

ook door de politieke machtsconfiguratie. Ofmensen ookwerke-

lijk in beweging komen, hangt namelijk afvan de vraag ofzij den-
ken dat hun inzet 5ljdraagt aan een oplossing van het probleem,
\Øanneer de politiek zich niks gelegen laar liggen aan hun inzet,
komen de meesre mensen niet in beweging. Als politieke partije¡l
al in de gewenste richtingwerken, dan motiveerr dat mensen ool¡
niet tot een eigen inspanning. Alleen wanneer de eigen bijdrage
van directe invloed lijkt te kunne nzijn op een goede afloop, dì'¡
zyn deze bewegingen in staar tot tamelijk massale en/of radicale
mobilisatie (Koopmans 1995). Anders ge zegd: zolang een kwestie
nietpolitiekomstreden is en de houdingvan hetparlemenreerder
welwillend dan vijandig, gaan mensen niet då süaar op maar
geven ze liever geld. Mensen gaan pas zelfde straat op aL r. -.n.n
dat dit directvan invloed kan zijn op de uirkomstvan een conflict,

De variaties in het actierepertoire verraden dat zich grote ver-
schillen voordoen in de verhouding tussen bewegingen en de poli-
tiek. Blijkbaar is de milieubeweging vooral een goid doel': afge-
zien van kernenergie, hebben grote milieuconflicten zich
inderdaad ook minder voorgedaan. Dat grootschalige publieke en
politieke conflicten in dewereldvan hetmilieu relatiefschaarszijn,
vloeit in de eersre plaatsvoort uit de opstellingvan de officiele pá[-
tiek. In alle onderzochte landen blijkt de milieubeweging, .,r"r, 

"ll,sociale bewegingen, veruit het warmsr onthaald t. word.., door

rnuuernentste noemen: ze hebben relatiefgemakkelijk toegang tot
de ambtenaren en de politiek, en hun doelen zijn als zodanig wei-

nig omstreden, integendeel, ze worden door politici en ambtena-

rei vaak zelß gedeeld. Bewegingen als de anti-kernwapenbewe-

ging en de líaakbeweging daarentegen, die vitale belangen van de

iaar berwisten, zoals de nationale veiligheid en de bescherming

van het particuliere eigendom, worden heel wat minder warm

regemoet getreden. Deze high profile mouements zLLllen hun toe-

vluchr dan ook veel meer moeten zoeken tot radicale enlof zrer

rnassale mobilisaties om toegang tot de politieke arena te krijgen

(Du¡,endak en Giugni r99 5 :96-98 en rc7 -rc8).

De open houdingvan de politiek ten opzichte van de milieube-

wegrng heeft effect op haar actierepertoire: de milieubeweging

lijkr al resultaat te kunnen boeken door bij de overheid aan tafel te

schuiven, en dus zijn mobilisaties op straat en radicalere manifes-

raries in het algemeen overbodig. Het lidmaatschap van een

rnilieuorganisatie (b)lijkt een voldoende bijdrage aan de milieu-
strijd: deze organisatiesvinden immers gehoorbij de overheid. De
(dis)kwalificatie van de milieubeweging als 'een reus op lemen

voeten' is misplaatst wannèer de milieubeweging inderdaad

gehoorvindt: dan is ze een reus die iets bereikt. Deze kwalificatie is

echter terecht wanneer ze niet in staat is tot massale en/of radicale

mobilisatie wanneer dat nodig is, zoals bij high profle-onderwer-
pen. Zeker de laatste jaren lijkt hier voor de milieubeweging een

probleem te ontstaan: de open houding van politieke autoriteiten
en de ideologie van de ecologische modernisering dreigen van de

milieubeweging meeren meer een reus op lemenvoeten te maken
omdat zij, ook bij meer omstreden onderwerpen, nog maar moei-
lijk in beweging komt.

Paradoxaal genoeg leidt de ingroei van een low profile-beweging
indepolitieknamelijkalsnel tot eenzekere depolitisering.Aange-
zien 'niemand toch tegen het milieu is', en 'we eigenlijk allemaal
hetzelfcle willeri, is het voor de milieubeweging ingewikkeld om
te polariseren. \Øanneer de beweging meenr dar er wel degelijk
strijdige opties besraan, moer ze eersr door de conflicten-toedek-
kende retoriek van'iedereen-voor-een-duuÍzame-wereld' heen-

ambtenaren en politici. De milieubeweging wordt niet als tegen-
stander gezien maar veeleer als deskundige bondgenoot inlen
gezamenlijk probleem. De ingroei van de milieubeweging in dc
staat is dan-ook veel groter dan van de vredesbeweging. Grwijl de
defensiepolitiek door de politieke klasse gemonopoliseerd wordt
en 'de srraar' op dit terrein gewantrouwd, is daar bij her milieu-
vraagstuk veel minder sprake van. Hier zijn vertegenwoordigers
van organisaties veelal welkom in adviesorganen en gaat de subsi-
diek¡aan ook open: veruit het royaalst in Nederland, maar in alle
landen van alle bewegingen her meesr voor de milieubeweging.

. 
\We hebben voorgesteld om bewegingen die door de poùtiek op

deze w\ze'bondgenootschappelijk worden onthaald low profilt
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breken. De milieubeweging staat voor de ondankbare opgave orn

conflicren te maþen, om de schijnbare consensus te doorbreken,

om een issue e en high proflete geven' \Øanneer minister De Boer

van \IROM devyfde, nieuwe baan van Schiphol typeert als ee¡
'milieubaan', dan past dat in het verhaal dat iedereen voor he¡

milieu is. Dat iedereen de taal spreektvan de ecologische moder-
nisering creëert voor de milieubeweging een specifiek probleem:
ook haar mogelijke tegenstanders beschouwen en presenreren
zich als voorstanders. De milieubeweging onrbreekr het langza-
merhand aan een natuudijke tegenstander.

Hierdoor is ook het vinden van natuurlijke bondgenoten niet
eenvoudig. Afgezienvan groene parrien, is de politieke wereld
immers niet georganiseerd rond voor- en tegenstanders van de
groene kwestie. De politiekis nogsteeds primair gecentreerd rond
de tociale kwestie'. Op een links-rechts-as is het bepaald nietvan-
zelßprekend waar voor- en tegenstanders van een groene politiel¡
zitten: in de PvdA, btD66,onderWD'ers ofbijhet GPV?Aan-
gezien alle politieke parrijen haar wel enigszins goedgezind zijn,
heeft de milieubewegingweinig echte bondgenoten. Ais alle par-
tyen zich namelijk een groen imago aanmeten is het electoraal
gezien minder aantrekkelijk om zich op groene politiek te profile-
ren: het valt partijen dan zwaar om zich op dit onderwerp te

onderscheiden. Voor de milieubeweging geldt bij uitstek dat ah

iedereen je vriend is, je een allemansvriend bent en er dus weinig
hechte banden besraan.

Deze positie van groen in de politiekverklaart ookwaarom de

milieubeweging weinig massale acties kent: als alle partijen groen
hoogin hetvaandelhebben, danzullen onderwerpen niersneleen
h igh prof lel<rij gen. Hoogoplopende confl icten zijn voor politiela

EEN BE'WEGING ZONDËR NATUURLIJKE VIJAND?

tiek anders: burgers worden op het terrein van vrede en veiligheid

beschouwd als buitenlui, die zich beter niet met deze zaken kun-

nen bemoeien. Er is dan ook geen sprake van een open houding

van politieke partijen ofvan ambtenaren. Alleen wanneer zich in

de politiek een conflictvoordoet op dit gebied, krijgt de vredesbe-

weging de kans om zich te manifesteren, juist met behulp van

linke politieke partijen die historische banden hebben met deze

beweging. Deze politieke partien hebben in hun conflict met

anderepartyen dan namelijk baat bij de mobilisatie van de bewe-

ging, die het conflict verder op de spits kan drijven. Met hetzelfde

ãemaklaten deze partijen devredesbeweging echter ookweerval-

i.n d, hutt dat strategisch beter uitkomt. De bemoeienis van de

vredesbeweging met de politiek blijft een uitzondering, terwijl dit
inhetgevalvan demilieubewegingeerderregel is. Devredesbewe-

ging krjgt dan ook geen enkele subsidie en kent dus ook nauwe-

lijk continuïteit, terwijl milieuorganisaties, naasthun inkomsten

uit de talrijke lidmaatschappen, vaak ook worden gesubsidieerd

(Duyvendak en Giugni, r995: ro8).
lffanneer we bewegingen in de tijd vergelijken, dan zal het in

het licht van bovenstaande niet verbazen dat ze in hun ontwikke-
lingsgang sterk verschillen. \Øaar high prortle-bewegingen, zoals

de vredesbeweging, gekenmerkt worden door korte, snel op- en

aflopende actiegolven, kent de ontwikkelingvan de milieubewe-
ging een gelijkmadger patroon.'2

pârtien voorwaarde om zich te solidariseren met een beweging-
zeker in het geval van de milieubewegingwaar geen enkele grote
partij een bijzonder intieme relatie mee onderhoudt. En zonder

2.3 IDEOLOGIE É,N POLTTTEK

De strategische opties van de milieubeweging worden dus

bepaald door enerzijds het low prof,le-karakter van veel milieu-
issues in de politiek, en anderzijds haar aansprekende verhaal.
Zoals in de inleiding gesteld, moet het actiereperroire van de
beweging echter niet begrepen worden tegen de achtergrond van
beide aspecten øfzonderlijk maar juist in hun samenhang. De
warme ontvangst van de milieubeweging door de overheid en de
bewegingsideologie van de ecolo gische modernisering versterken
elkaar wederzijds, bevestigen daarmee het beeld van een consen-

steun van partijen is massale mobilisatie voor bewegingen moei.
Itk.

In het geval van de vredesbeweging ligt de verhouding tot de poli,
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sueel onderwerp, en beperken daardoor de strategische opties

demilieubeweging'

Maar niet alleen de overheid maakt het milieu tot ied.ers

to

gezamenlijk

en alskanDie versterking tn debeperking volgt ttd
De van hetlngereconstfueefd. plaats groen politieke

lsveld IN toenemende mete consensueel Degeworden.
te nuls dat wegedachte een toekomstgroene

overheid

\ryanneer tenmtnste iedereenmoetgaan, daar ofhaar best
^tnVoordoet' Den ß iedereenH*g gelijkelijk aansprakelijk

rüØanneerden. milieuhet wordtaldus als iedersgedefinieerd
danbleem, hoeft nrettehet datverbazen de een

ne start onder de 'Eenlevs milieubeter begint bij jezelf'
milieukrvestieka¡ IN deconsensuele definitieworden

\Øaarschijnlijk

hetaliseerd: nlet$ de ene de iedermaartegengroep andere,
voorzich betereen milieu. hetheeft
iedersvan individuele door deverant'¡¡oordelijkheid politiek

effecrpositief zichomgehad lidats teaanburgersop melden

milieubeweginghet milieubeleid deenBi tweespelen
uandilernrnals collectieuehangende actte. deIn eerste plaats

wlekwestie welkeonder voorwaarden bereid omts ofz\n
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gedrag aan te passen voor het milieu. \Øanneer het milieupro-
6leem namel|k echt een probleemvan iedereen is, dan is het nog

rnaar devraa9of 'een beter milieu bijjezelfbegint'. Er dreigt dan

irnrners het typische probleem van collectieve actie uit de spel-

theorie: waarom zou ik als eerste een stap zetten \Manneer ik niet

ækerweet dat anderen die stap ookzetten, terwijl mijn srap nau-

welijla bijdraagt aan de oplossingvan de immense problemen als

¿¡deren dezelfde stap niet gelijktijdig doen?'¡ De milieubeweging

wil ditdilemmavan collectieve actie doorbreken door de overheid

re verplichten om in te grijpen, om te reguleren (bijvoorbeeld,

zoals in het geval van Schiphol, door het vliegaanbod aan een

maximum te binden). De overheid lijkthierechterweinigvoor te

voelen. Niet alleen past dwingend optreden slecht in tijden waar-

in verkondigd wordt dat de overheid moet terugtreden en deregu-

leren, ookzijn politici bang om zijn vingers te branden:.aangezien

in de dominante definitie het milieuprobleem door iedereerl

gemaaktwordt, zullen alle burgers in hun belangen geschaadwor-

den. Dan is hetelectoraalheelwatveiligerom op te roepen toteen

begtn-b\-jezÊlf-campagne dan als overheid je verant"voordelijk-

heid te nemen. De definitie van he t milieuprobleem als ieders pro-

bleem leidt dus eerder tot individualisering van de oplossing dan

tot politisering. De overheid zal, paradoxaal genoeg, op een ter-
rein waar iedereen 'aansprakelijk is, niet snel burçrs werkelijk
durven aan tespreken op hun gedrag.

Daartoe zal de politiek moeten worden gedwongen door de

milieubeweging, maar zij ùt gevangen in haar eigen variant van

het collectieve-actiedilemma. Aangezien ook zij de milieucrisis
definieert in termen van een collectiwe schuld, kanzrj moeilijk
sommigen in het bijzonder voor de milieucrisis aansprakelijk stel-
len. In de ideologie van de ecologische modernisering is niemand
slachtoffer van aanwijsbare anderen, integendeel, de milieucrisis
is juist een uitdagingvoor iedereen. Dit staat in scherp conrrasr ror
de tijd dat grcite delen van de beweging nog een rood-groene of
diepgroene ideologie aanhingen. Toen leek de schuld voor het
slechte milieu op zijn minst niet gelijkverdeeld: bepaalde groepen
-vaakondernemers -'waren meer schuldig dan anderen. Gewone

tr
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burgers waren toch vooral slachtoffer en hadden daarom ook het

,..lrt ..r de mogelijkheid om te protesteren. Het was \Øij versus

Zy. Bovendien was er ookverzet tegen het groeidenken, de toene-

mende mobiliteit, kortom, tegen het rype moderniseringwaarop
'Z1j'koercten Hier stelde de milieubeweging haar eigen utopie

regenover: small is beautiful(Schumache r ry73) en groei verdacht.

Nu de milieubeweging haar kaarten echter meer en meer op eco-

logische modernisering heeft gezet, en mobiliteit ook door haar
als een verworvenheid wordt gezien, komt de schuldvraag e¡
daarmee het perspectief anders te liggen: ieders levensstijl draagt
bij aan de milieuproblemen envoorniemand ishetleukomzijn of
haar levensstijl aan te passen. Juist omdat iedereen boter op zijn of
haarhoofcl heeft en ookin de toekomstvan hetmoderne levenwil
blijven genieten, moet de overheid ingrijpen. De vraag rijst dan

echterwelke strategische mogelijkheden de milieubeweging heeft

atie. Burgers komen nietzozeer zelf in actie, maar zijn wel bereid

orn radicale acties te ondersteunen. De noodzaak hiervan wordt

blijkbaar bevolkingsbreed onderkend, maar weinigen lijken zich

in her bijzonder geroepen te voelen om er zelf meer aan te doen

dan anderen'+- terwijl alleen collectieve actie van de milieubewe-

ging de dilemma's van collectieve actie op overheidsniveau kan

ãoorbreken.
pe vraag is of de milieubeweging tot dergelij ke massale dan wel

radicale mobilisaties in staat is, zolang haar standpunt luidt dat

iedereen even veel boter op ùjn ofhaarhoofd heeft, dat iedereen

evenveel schuld heeft en ook evenveel te verliezen heeft. De afgelo-

pen tijd spraken immers juist díe acties het meest aan waarin er

juirt..n duidelijk onderscheid gemaaktwerd russen IùØij enZtl:

ã..onru-..ttenacties tegen Shell in verband met de Brent Spar

en die tegen de Franse overheidinverband met haarkernproeven-

beleid. Een zeer groot deel van de bevolking bleek bereid om deel

re nemen aan dezr relatief laagdrempelige acties, waarmee zowel

bedrijven als de politiek onder druk werden gezet. Niet toevallig

ginghetbii dezeacties echterwelom milieu-issueswaarde schuld-

vraag duidelijk beanwvoord kon worden: de consumenten droe-

gen geen schuld, Shell en de Franse regeringwel. Bij zulke onder-

werpen kon de m il ieubeweging ook de steun en de sympathie van

politieke partijen ftrijgen, op voorwaarde dat het een h¡¡estie was

van Zij-Shell of Zt1-Franl<tijk; op voorwaarde dus dat de consen-

sus bewaard bleefvan het'Wij -samen-voor-het-milieu.

Deze voorbeelden leren dat het voor de milieubeweging niet
onmogelijk is om de passieve steun te activeren. Ze leren echter

ook dat mensen zich juist aangesproken lijken te voelen omdat ze

uitdrukkelijk niet aansprakelijkworden gesteld voor het konl.<rete

milieuprobleem: ze protesteren'ouderwets' tegen het gedrag van

anderen. Bovendien keert het protest zich niet tegen het beleid
van de eigen overheid maar tegen dat van Shell en Franftrijk. De
politiek in Nederland, Duitsland en Zwitserland steunde zelß het
protest, waardoor het beeld van consensus tussen beweging en
politiek bleef besraan. "

Dat roept de vraag op of er werkelijk geen strategische moge-

om de overheid effectiefonder druk te zetten. 
'W'elke 

burgers voe-

len zich door een milieubeweging aangesproken, wanneer nie-
mand in het bijzonder voor de milieucrisis aansprakelijk wordt
gesteld? W'elke mensen gaan de straat op, niet om anderen v¿¡
falen te beschuldigen maar om schuldbewust aan de overheid te

vragen in te grijpen?
De grote aanhang van de milieubeweging van dit moment

toont enerzijds dat haar zorgen breed worden gedeeld, dat zeer

velen zich bewust zijn dat voor de moderne levensstijl, hoe leuk
ook, een te hoge prijs dreigt te moeten worden betaald. Maar het

relatief geringe aantal manifestanten en radicale acties toont
anderzijds ook dat dit schuldbewusuijn niet alleen in de politiek
tot passiviteit leidt: zoals de politiek bang is voor drastische maat-

regelen, zo zijn ook leden van de milieuorganisaties moeilijk écht

in beweging te ftrijgen. Dit is een probleem op het moment dat de

milieubeweging meent dat het om een urgente kwestie gaar \Maar-

voor ze bij regering en parlement geen gehoor krijgt via de infor-
mele wegen van overleg en lobby. Met andere woorden: bij een

(potentieel) high profk-onderwerp lijkt de milieubeweging een

olifant- op - lemen -voeten te zijn geworden.
Het succes van Greenpeace illustreert deze ambivalente sitw
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lijkheden meer zijn voor de milieubeweging om de politiek zono-

dig extra onder druk te zetten, om de mede door haarzelfopgeroe-

pen consensus te doorbreken' voor een antwoord op deze vraag

lijkt het zinvol om over te stappen naar de tweede vergelijking: de

verschillende posities van milieukwesties in de politiek. Z\n er

issues die wel een high proflehebben in de politiek en het lemen-
voetenkarakter van de milieubeweging dus doorbroken moet
worden wil er kans zijn op succes?

tabel 3. Uit het optreden van de politie tegen demonstranten blijkt

dat overheden in alle landen op een vergelijkbare manier onder-

scheid maken tussen demonstranten die zich bekommeren om

ofwel (kern)energie, ofwel transporth¡¡esties of natuurbescher-

rning.'6 Het hardstwordt opgetreden tegen demonstranten op het

þigh prlrtbAebied van (kern)energie, vervolgens tegen demon-

,rr-.ttt.^ die zich druk maken om transport, terwijl acties van

natuurbeschermers, ook als ze een radicaal karakter droegen (met

name in Duitsland en Nederland) vriendelijker door de overheid

resemoet werden getreden. Uit de cijfers blijkt dat nier.z.ozeer de

,,irr.gi. .tt 
".tiemethoden 

van manifestanten de overheidsreactie

bepailt, als wel de vraag in hoeverre de overheid zich bedreigd

uo.l, in h"rt uitale belangen: gaat het om e en high profile-dan wel

om een low profi le-onderwerp?

Op een meer omsüeden gebied gaat de milieubeweging in de

loopvan de tijdookzelfsteeds radicalereactievormen tehânteren.

renrl 3: Niveau van repressie ten aanzien van de milieubeweging op drie

onderscheiden thema's in vier landen (gecontroleerd voor actierepertoi-

re)*

3 REÙS.A,CHTIGE VERSCHILLEN IN PoLITIEKE
.lù(,'AARDERING VAN MILIEUK'\Ù?'ESTIES

Om te beginnen moer worden vastçsteld dat in de politiek het
ene onderwerp niet ian nature' meer omstreden is dan het ande-
re; bovendien kan een en hetzelfcle onderwerp van een low profile-
issue in een high prof le-issue veranderen. De vraag ofeen bepaald
poliqt domøin omstreden is, hangt primair af van de dominante
definities van de centrale conflicten en belangen in de politiek.
(IGiesi en Duyvendak ry9) Zoals opgemerkt, is het milieu als

zodanig niet erg omstreden in de politiek: volgens velen raakt het
niet aanwezenlijkestaatstaken en -belangen. Van alle bewegingen
wordt de milieubeweging in de onderzochte landen dan ook het
meest hartelijk onwangen op ministeries en in het parlement.
Maar dat geldt niet voor alle onderdelen van de milieubeweging.
Met name de anti-kernenergievleugel heefì andere ervaringen
opgedaan: deze werd overal repressief tegemoet getreden, werd
niet of nauwelijks gesubsidieerd of anderzins ondersteund en

moest zijn successen, vootzover daarvan sprake was, zwaaf
bevechten (Duyvendaken Giugni r995:roo).

Eigenlijk behoort vooral de vleugel van de natuurbescherming
tot een low profle-gebied in de politiek. Voor milieuorganisatier
die zich bezighouden met kwesties rond transport is dit bijvoor-
beeld minder eenduidig; met narne conflicten rondom de aanleg

of uitbreiding van luchthavens zijn in nogal wat landen hoog
opgelopen.

Dezeverschillen binnen de milieubewegingvindenwe terugin

a) Percentages van repressief tegemoet getreden acties

Frankrijk Duitsland NederlandZwitserland

Energie

Transport

Natuurbescherming

r8,r (z8z) 27,7 þrc) y,lGù rr,o (9r)

8,tb6) z7,z(46) 4,1Q8) r,4(74)

\4Q4) 4,oft2) o,o(7) 2,r(47)

b) Gemiddeld aantal gearresteerden

Frankrijk Duitsland NederlandZwitserland

Energie

Transport

Natuurbescherming

o,z(z8z)
o,o (36)

o,z(44)

rz,o (3ro)

z,e $36)
o¡(tz5)

rsGz)
o,r (28)

o,\(7t)

o,8 (sÐ

o'o (z+)

o,o (47)

*Aantal 
acties (n) tussen haakjes
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van kernenergie in geslaagd is om een respectabel deel van haar

achterbanin beweging te Lrijgen, dan moeten we stilstaan bij de

definitie die kernenergie in de strijd tussen overheid en beweging

fueeg. Door de politieke klasse werd kernenergie gedefinieerd als

een high profle-onderwerp: de wijze van energievoorziening

srond voor de overheid eigenlijk niet ter discussie en in eerste

i¡5¡2ntie werd in alle landen dan ook geprobeerd om de milieube-

,¡eging buiten de besluiwoiming over dit onderwerp te houden.

Doordat de autoriteiten zo scherp stelling kozen, ftreeghet issue in

de rneeste landen al snel een Wy-Zij-karakter: het was de (elec-

rro)staat tegen 'de gewone mensen'. Maar de opstelling van de

polirieke klasse was niet de enige reden waarom de beweging in

,rrrr ttt tot mobilisatie. Ook de doelen van de beweging zelf

speelde hie¡in een grote rol. Kernenergie werd gedefinieerd als

exemplarisón voor de ontwikkeling in de richtingvan een techno-

cratische en centralistische staat. Bovendien werd, via radioactieve

straling, kernenergie geassocieerd met kernwapens. Hetwas, met

andere woorden, geen onderwerp waar het positieve verhaal van

ecologische modernisering aan kleefde. Evenmin hoefclen bur-

gers zichzelf schuldig te voelen: de nadelen werden als zo eendui-

dig en groot voorgesteld dat het een lo¡¡estie kon worden van voor

oftegen- een beetje kernenergiewas geen begaanbare tussenweg.

Vergeleken hiermee hebben de vragen rond mobiliteit een dub-

belzinniger karakter. Hoewel het kunnen garanderen van mobili-
teit voor de overheid een hoge urgentie heeft, zeker in een land als

Nederland dat zich afficheert als distributieland, raakte deze

kwestie tot nu toe nog niet zo gepolariseerd als kernenergie. Ener-
zijds omdatermet de politieke autoriteiten tot op zekere hoogre re
praten viel over parcoursaanpassingen van snelwegen, maximale
aantallen passagiers voor vlieghavens en de ondertunneling van
hogesnelheidslij nen. Anderzijds omdat de milieubeweging niet
geheel en al tegen de voorstellen voor grotere mobiliteit is, maar
eerder grenzen wil stellen aan de groei. Het absolute verzet zoals
we dat tegenkwamen bij kernenergie, zalzichop mobiliteitsvlak
minder snel manifesteren, ook al omdat de risicot als minder
groot gedefinieerd worden dan bij kernenergie (althans op de

t7

Uit tabel4 blijkt dat een high profih-onderwerp als (kern)energie

in alle landen het laagste percentage conYentionele acties kent, en

het hoogste percentage confronterende en gewelddadige acties.

Naast deze verschillen in thema's springen de verschillen tussen

landen overigens ook scherp in het oog (daarop ga ik hieronder

in).

rarrr 4: Actierepertoires van de milieubeweging op drie onderscheiden
thema's in vier landen*

a) Percentages conventionele acties

Energie
Transport
Natuurbescherming

8,+ (¡tÐ
ú'tQt)
4r,7 ßù

z6,5Qzz)

36,1þr5)
i7,eøe7)

ry¡$r)
ZQþ8)
423ft3o)

44,8(24)
3t'tbzi)
59,9 Qgz)

b) Percentages van confronterende en gewelddadige acties

Frankrijk Duitsland NederlandZwitserland

Energie
Transport
Natuurbesche rming

34,7 brf)
zs,6 (+t)

17¡$)

zz,1(4zz)
zz,7 þt5)
7'7 Oe7)

3r,8 (8t
r5,8 þ8)
v'5ft1o)

(zzt)

Gzs)
(r8z)

6,7

o,o

\6

*Aantal acties (n) tussen haakjes.

Uit deze cijfers kunnen we opmaken dat mer name op het terrein
van de natuurbescherming de milieubeweging veel convenrione-
le acties onderneemt, die vaak voor de buitenwereld niet of nau-
welijks zichtbaar zijn Met betrekking ror zo'n low profile-onder
werp stellen de autoriteiten zich open op en verdergaande
actiemiddelen hoeven niet gehanteerd te worden. Op die terrei-
nen waarop de overheid minder toegeeflijk is, onrsraar een strijd
die met radicale en/of massale middelen wordt uitgevochten.
Kernenergie is daarvan het bekendsre voorbeeld op milieugebied.

Villen we begrijpen waarom de milieubeweging er in hãt geval
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korte termijn). Voorbeelden van de strijd rond luchthavens in

Düsseldorf Frankfurt en Toþo leren echter dat ook transporton-

derwerpen een ltigh profih-karakrer kunnen krijgen lvanneer

autorireiten door scherp stelling te nemen er niet meer in slage¡
omherbeeld overeind tehouden datookzij zich bekommeren orn
het milieu. Op dat momenr kan de milieubeweging een eerste
srap zerren naar \Wij-milieubewusten versus Zij-milieubarbaren.
'üØanneer duidelijk kan worden gemaakt dat het niet-ecologische
belang in de politiek domineerr, dan ftrigt de milieubeweging de
strategische mogelijkheid tot massale enlof radicale manrf.rralies
- een mogelijkheid die tegelijkertijd een noodzakelijkheid is, wil
ze kans maken om de plannen van de politieke autoriteiren re ver-
ijdelen.

Hoe massaal de acties worden zal vervolgens afhangen van de
ideologie van de beweging. Het eenvoudigtii, h.t*".rneer mobi_
liteit zelf als verwerpelijk wordt afgewezen, en een bnthaaste,
samenleving als wenkend perspecriefwordt neergezet . Zo,nver-
haal breekt met de consensus russen overheid eÃ beweging dat
iedereen baat_heeft bij ecologische modernisering. Het Wi;Zij-
perspectiefrekent zich dan van rwee kanten af; nadat de overheid
zich anti€roe1 he9ft getoond, verklaart de beweging zich diep_
groen. \(/aarschijnlijkzalzo'n verhaal vooral tot radicale en min-
der tot massale actie leiden.

stuk niet individueel kan worden opgelost. In de derde plaats, ten

slorre, moet ook nog de verwachting bestaan dat de politiek haar

ys¡antwoordelijkheid zal nemen door te reguleren. Kortom, het

$lii-Zij-perspectief dat de milieubeweging nodig heefì om te

kunnen mobiliseren, mag niet zo scherp komen te liggen dat Vij
niers meer kunnen verwachten van Zy (hen) - want dan zullen

seinigenzichde moeite getroosten om in beweging te komen. De

'i[eubeweging 
moet balanceren: enerzijds moeten de voorne-

rnens van de overheid worden bel.<ritiseerd, anderzijds moet

dezelfde overheid nog wel geloofwaardig kunnen worden aange-

soroken op het leveren van de oplossing van problemen, waarvan

ook de activisten zich schuldbewust realiseren dat ze er zonder

overheid niet uitkomen.

Deze dilemma's van collectieve actie spelen in allevier de onder-

zochte landen. Toch loopt het actierepertoire van de milieubewe-

ging russen de landen uiteen.'$l'at leren verschillen tussen landen?

Met een verhaal waarin mobiliteit als een groot goed wordt
beschouwd dat juist daarom eerlijkmoetwordenverdeeld, kan de
milieubeweging aan de andere kant een heel groot publiek aan-
spreken.'l(l'anneer de milieubewe grng zich niet tegèn vliegen in
het algemeen keerr, maar srelt dat Schiphol groot g1no.g iJ, dan
maakt ze van de overblijvende vliegkilometers een verdelings-
vraagstuk- en daarmee eenp olitieþelç testie. Hoeveel burg.r, oãk
werkelijk te mobiliseren zijn om de politiek vervolgensãp haar
verantwoordelijkheid tewijzenis, is juist dan nog de vraag. In dc
eerste plaats moeren er voldoende mensen zijn üehet schuldge
voel hebben d¿¡ z,ij door re vliegen iets doen dat ten koste gaar;an
de natuur en van hun eigen en andermans toekomst. In de-rweede
plaats moeten die mensen onderkennen dat een verdelingsvraag.

4 REUSACHTIGEVERSCHILLENTUSSENLANDEN

In de eerste twe e paragrafenzijn we al op een aantal verschillen tus-

sen landen gestoten, te weten in de mate waarin overheden repres-

siefreageren en in de actierepertoires van de milieubeweging. Tot
nu toe hadden deze cijfers betrekking op drie terreinen van de

milieubeweging: natuurbescherming, transport en (kern)ener-

gie. Uit tabel 5 valt op te maken dat ookwanneer we alle milieuac-

ties gezamenlijk in ogenschouw nemen, er indrukr¡¡ekkende ver-

schillen bestaan in de süategieën en actierepertoires van de

milieubewegingen in de vier landen.

In dit kader zal ik vooral stilstaan bij het actierepertoire van de

Nederlandse milieubeweging in vergelijking tot dat van de andere
drie landen. 'ù7at in het oog springt, is het relatiefhoge aantal con-
fronterende acties in Nederland en, daarmee corresponderend,
het lage percentage meer gematigde, demonstratieve acties. Dat
betekent overigens niet dat het acriereperroire in Nederland tiber-
haupt erg gewelddadig zou zijn, want zeker vergeleken mer Duirs-
land en Franklijk is het percentage gewelddadige acties hier
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demonstratief
confronterend
gewelddadig

totaal
(n)

TABEL 5: Actierepertoire van de milieubeweging in vier landen in dq

jarcnry75-r99o (ino/o)*

Frankijk Duitsland Nederland Zwitserland

þeeld gevangen worden. Enerzijds is zij de reus op lemen voeten

lheel veel leden en een relatiefgemadgd actierepertoire), ander-

ziidsheeftzli ook een meer radicale vleugel. Met anderewoorden:

¿s Nederlandse beweging is nog meer een low profle-beweging

j¡r in andere landen, maar kan zich ook hier van een minder

vriendelijke kant laten zien. Bij tijd en wijle is zelfs sprake van een

þehoorlijk conflict over high profile-issues. Alleen in de mate van

oewelddadigheid gaat het beeld van de Nederlandse milieubewe-
"øng^ltprotorypisch voor de milieubeweging niet op: de Duitse

ãn Ftanr. milieubeweging kennen een veel gewelddadiger vleu-

oel.
" Her feit dat de Nederlandse milieubeweging alle kenmerken in

eenverhevigdevorm laatzien, vloeit in de eerste plaats voort uit de

oosirie van groen in de Nederlandse politiek. Ook in de politieke
'^rrn^tirnwe namelijk dat Nederland een extreme variant verte-

senwoordigt van het algemene beeld dat de milieubeweging rela-

íi.f op.n tegemoet wordt getreden. Nergens krijgt de beweging

zoveel subsidie en nergens is een beweging zo goed vertegenwoor-

digd in overleg- en adviescommissies als in Nederland. Nergens

ook leek het politieke landschap al zo snel zo groen als in Neder-

land;zo groen dat zelß de oprichting van een groene parq hnge

tijd overbodig scheen. Niet alleen D66, de PvdA en de kleinlink-
se pârtijen scoorden hoog op hun green credentials, ook WD-
bewindslieden gooiden hoge ogen. Als er ergens het beeld werd

opgeroepen van wij-met-y'n-allen-voor-het-milieu dan was het

wel in Nederland.'ll'ellicht heeft dit groene imago de laatste tijd
enige deuken opgelopen en is het politieke landschap in Duits-
land nu bijvoorbeeld groener dan bij ons, ook al omdat dâár een

gevesdgde en succesvolle groene partij de anderen effectiefonder
drukkan zetten. Maar zelß als de prioriteitvan groen in de Neder-
landse politiek is afgenomen, dan nogwordt de openheid ten aan-
zien van de milieubeweging tot nu toe gewaarborgd door de infor-
mele traditie van overleg, coöptatie en het streven naar consensus.

Deze consensuele benaderingvan milieu-issues door de Neder-
landse politiek maakt dat de eerder gesignaleerde strategische
dilemmatvoorde milieubewegingzich inNederland inzeerpreg-

6t

6l'+
t6,8

19'5

rcoVo

70'5
t8,6
ro,8

tooo/o

984

t6,8
35,6

7,7

tooo/o

277

8g'q

4,7
5't

tooo/o

6t6

* (n) = aantal acties
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gering. Door de openheid van het politieke sysreem en her ver-
houdingsgewijs lage repressieniveau blijft het aandeel van geweld
in het actierepertoire beperkt. Têgelijkertijd zorgt de groteie tole-
rantie ren opzichte van vormen van illegaal proresr en burgerlijke
ongehoorzaamheid ervoor dat de Nederlandse bewegingen zlch
meer dan hun buitenlandse tegenhangers het gebruik rrà, .on-
fronterende strategieën als bezettingen en blokkades kunnen ver-
oorloven (Koopmans en Duyvendak ry9r: z9).

Nu moeten we, als we het actiereperroire van de Nederlandse
milieubewegingwillen evalueren, niet alleen kijken naar de zicht-
bare (demonsrrarieve, confronterende of gewelddadige) manifes
taties op straat. Ook het lid worden van een milieuorganisatie kan
worden opgevat als een acieve daad. Zoals reeds aançgeven is het
lidwordenvan een organisatie in hetgevalvan de miiieubeweging
zelß de meest kenmerkende activiteit, juist ook in Nederlrrrd. Oã
Nederlandse milieubeweging spant wat ledentallen betreft name-
lijk niet alleen relatief maar zelß in absolute aantallen de k¡oon:

1.288358 beralende aanhangers op r januaúr996 (Vroege Vogek,3r
decemberrgg5).

In feite manifesteren zich in de Nederlandse milieubeweging alle

gesignaleerde kenmerken van deze beweging in een veÃevígdc
vorm. Ook de Nederlandse milieubeweging kan dus niet in één



nantevormVoordoen. Hier is een frontale aanvalvan

moet opereren in een dergelijke gepolariseerde

(met alle specfieke mobilisatiedilemma's van dien) ,

' Nededand omgekeerd: waarom in beweging komen tegen

overheid die op z'n minst suggereert ook het beste voor te
methetmilieu?

Nogmaals: deze pacificerende süaregie van de kant van de

nog genoeg een tþn verharl' om mensen te mobiliseren?
zrer devraag. Zoals we hebben gezien spreken overheid
ging hier grotendeels dezelftle taal - en dat is ook niet

Overeenstemming in doelen tussen overheid en

de doelen potentiële panicipanren van de milieubeweging

6z

is de situatie

lsheid eensoms wanneer dezrnamelijkzÊgen, oP wrtze,
ofradic¿le massale resultaatmobilisaties, wordenkan

tüØanireer de en de hetbeweging politiek ecologische
even invullen termen kansenvâtrringsperspectief (inzonnlg

nleu\rye hoeftdan de nletgroeimogelijkheden), beweging
ZÊ.mobiliseren. kân haar totrepertoire beperken

bewegingMaaracues. alswat de een concreetop onderwerp
wilanders dedan Heeft de lndanpolitiek? beweging

en

doelen
'Welke

de zich efstelt vanbeweging namelijkh*g,
matevan welwillendheid devan overheid: dehoeopener
zich hoetoont, lichter het van degroen gedachtegoed
al vlceEn hoeversa: de hoezijn. geslotener politiek, dieper

doelende devan kleuren. Dat enmilieubeweging beweging
heid ookin Nederland de,ulst vantaalgemeenschappelijke

hoeftgische demodernisering gaanz\n spreken, gelet op
ke meermet teverbazen.openheid

echterls alleennlet een dievoor zß,ging, probleem beweging;
ookhaar klasserechtvanspreken. \Øanneerdepolitieke

échtlmmers 7n dan 7Ê,kanheeft, diehoog op prioriteit
hethebbenBovendienkan vanmlnaangesproken.
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De Hollandse aanpakvan een epidemie

Ofwaaro mAct UpinNederland niet kon
doorbreken'

In dewereldvan de Nederlandse aids-bestrijdingwordt met
tevredenheid teruggekeken op de aanpakvan de epidemie tot
toe. In deze aanpak stonden voor de Nederlandse politiek
merkende aspecten als een consensuele en beheerste
centräal. Er is zelfs met enige trots sprake van een
model' waarin de meest getroffen 'risicogroep',
homoselauelen, zelfde beste aanpakvan de epidemie mocht
dokteren. Het achterwege blijven van politieke polarisatie

hebbengeleid.'
In dit hooftlstuk zal worden betoogd dat de

aids en het niet doorbreken van een radicale

nlet omdat de Hollandse aanpak in preventietermen veel
zou scoren dan de aanpakvan andere landen. Dat de
lingvan de epidemie in Nederlandtotnu toe niet inpolitieke
men wordt beoordeeld, zoals dar met name in Frankrijk en de
enigde Staten wel gebeurt, komt doordat de ruimte voor
open, publiekdebat over de aanpakvan de epidemie hier

van'ziekte-zrlfbesruur' lijkt de afwezigheid van politieke
satie met betrekking totaids in hoge mate te kunnenverklaren.
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I TERINTRODUCTIE

rondommobilisatie aids wordtvaak aan dittoegeschrwen
alook hetomdat eentot effectieve devanaanpak epidemie

aids-actiegroep
Act hetinderdaad ls dirvan NederlandseUp model,gevolg

de 'elite' devan betrokkenendirect dezemocht aanpak
konduswat mlsdaarmee Het Hollandsezelfbepalen, zijn?

DE,rIOLLÂNDSE AANPAK VAN EEN EPIDEMIE

Dsze constatering heeft verreikende gevoþn voor de theorie-

vorrning over mobilisatieprocessen en sociale bewegingen. Hoe-

wel in de literatuur bbjecdwe problemen' als motorvan mobilisa-

tieprocessen aan een comeback bezig lijken te zijn, toont de

uoärliggende studie aan dat een zeer vergelijkbaar bbjectiefpro-

bleem in het ene land als 'grievend' kan worden ervaren en tot

rnobilisatie kan leiden, terwijl in een ander land betrokkenen er

l1s¡Tnijgen toedoen. De centrale stelling van dit hooftlstuk luidt

dan ook dat mobilisatie nietzozeer afhankelijk is van iets 'objec-

tieß als de effectiviteit van de preventiepolitiek maar veeleer van

ls polhieke mogelijkheden om te kunnen protesteren. Niet een

m..r r*...tuolle prwentiepolitiek maar de beperkte politieke

ruirnte die de 'Hollandse aanpali biedt, kan verklaren waarom in

Nederland, in tegenstelling tot andere landen, aids niet tot inzet

1¿n publieke, politieke strijd is geworden.

2 TOLERANTIE EN SUCCES

De aids-epidemie heeft blootgelegd dat er tussen \ryesterse landen

crote verschillen bestaan in de positie van homoselauelen, drugs-

ãebruikers, prostituees en andere'risicogroepen'. Zo ontstond in

Éngeland in de loop van de jaren tachtig een ware heøe tegen de

betrokken minderheidsgroepen in de tabloid press, waarbij deze

niet alleen veranwoordelijkwerden gesteld voor hun eigen ziekte

¡naar ook werden aangewezen als degenen die de þezonde'
romenleving bedreigden. Ookvan de kantvan politieke autoritei-

tcnwas sprake van discriminerende reacties. Het meest bekende

.voorbeeld is het inreisverbod voor hiv-geïnfecteerden in de Ver-

ønigdeStaten.

Nederland wordt in vergelijkende studies vaak opgwoerd als

land dat zich in positieve zin onderscheidt van landen waar

wordt. Nederland is namelijk het enige land
het tegengaan van stigmatisering en discriminatie van de

getroffen groepen zelfs vanafhet begin officieel tot één van

van het aids-beleid is gemaakt (Van \Øijn-
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verplichtingen tracht te beheersen gaat, zoals dat heette, onder-
gronds (Mooij r 993 :zr7 -ß).t

De medische stand dacht dat succes in de strijd tegen de epidemie

alleen verzekerd kon worden door tolerant, en dus niet-moralis-

tisch, tegen betrokkenen op te treden. Deze niet-morele, medi-

sche beanderingwerd door de relatiefkwetsbare risicogroepen op

hun beurt omarmd, op deze wrlzehetgezagvan de medische stand

vergrotend.o
Aangezien homoseksuelen ouerøl gebaat zouden zijn geweest

bij een medische omschrijving van aids, rijst de vraag waarorn de

discussie over aids in veel landen een politieke discussie werd,

overladen met morele metaforiek (Sontag 1989), terwijl in Neder-

land (bijna) niemand een ander ergens van 'beschuldigd' heeft?

Dat in Nederland aids niet gepolitiseerd is, dat de politiekzich in
de eerste jaren van de epidemie zelfs nauwelijks heeft ingelaten

met het aids-beleid¡ en zich beperkte tot het ondersteunen van de

gemeenschappelijke invalshoek van medici en homoseksuelen,

moet nu begrepen worden in het licht van de specifieke Neder-

landse politieke context. Zowel de consensuele benadering van

overheid, medici en risicogroepen als deverg4ande vorm van dele-

gatie van verantwoordelijkheden ('soevereiniteit in eigen risico-

groep') zijn immers kenmerken van onze pacificatiedemocratie
(Duyvendak e t aJ. ry92) .

Deze 'beheerste', niet-morele aanpak zou tot een dubbel effect

leiden: de prwentieactiviteiten zouden zo optimaal effectiefkun-
nen zyn (het succes-argument) en 'risicogroepen' zouden niet
gemarginaliseerd,worden (het tolerantie-argument). Grwijl in
andere landen werd overgegaan tot repressieve maatregelen - zoals

het sluiten van homosauna's -, hoefde in Nederland, door het hei-

lige geloof in de effectiviteit van preventie 'door en voor de eigen

Lring', de overheid slechts een beperkte, vooral financiële, rol te
spelen.6 Daar wa¿u in andere landen sprake was van een scherpe

radicaliseringvan de homobeweging, en autoriteiten werden aan-

geklaagd wegens hun laksheid jegens de epidemie en hun homo-
fobe maatregelen, was en bleef in Nederland harmonie troef De
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De 'beheerste' wijze waarop het hiv-virus in Nederland tege-

moet is getreden, wordt dikwijls gerelateerd aan een aântal ken-
merken van de politieke en maatschappelijke organisatie van de

Nederlandse samenleving. Zo schrijft Van'Wij ngaarden, voorma-
lig hoofcl van het Bureau van de Nationale Commissie Aids-
bestrijding (NCAB) en een van de uitdokteraars van het Neder-
landse beleid, in het artikel 'The Netherlands: AIDS in a

Consensual Society':

The policies toward sexual minorities and drug users ale rooted in
the social history ofthe Netherlands, a history characterized by the
coexistence of minoriry religious cultures. The importance of fin-

' dingapolitical accommodation to such complexiry imposed upon
the Netherlands the necessiry of developing cultu¡al and political
norms that stressed tolerance and accommodation. Those values
and their institutional expressions would have a profound impact
on how the challenge posed by AIDS would be confronted
Q99z:z5z).

Afgezien van dit tolerønte trøditie-argumentvoor een non-discri-
minatoire aanpah dat met name is ingezet door de betrokken
minderheidsgroepen, waren ook de andere betrokken partten,
zoals de overheid en de medische stand, overtuigd van het nutvan
een 'beheerste' wyze van optreden. Niet alleen omdat dit in de

consensuele traditie van Nederland paste, maar vooral omdat dit
volgens de verschillende betrokkenen de enige wijze was om tot
een succesvolle'beheersing van de epidemie te komen. H.et suc-

r¿r-argument leek direct in het verlengde te liggen van het toleran-
tie-argument.

Medici, geslachtsziektenbestrijders, gezondheidsvoorlichters en -
opvoeders waren thans volledig overtuigd van het grote belang van
de medewe¡king en instemming van de meest getroffen groepen.
Zij waren dat niet zomaar, maarvanuit een specifi eke, sociologische
theorie over gedragsverandering en het functioneren van subcultu-
ren. Voordwangmaatregelenwas daarin geen plaats. Ii (para)medi-
sche zienswijze was het contraproductief en gevaarlijk om veran-
deringen af te dwingen, om op te treden zonder de instemmingvan
de betrokken gemeenschap: een subcultuur die men met dwang en

\øAAR BLIJFT DE POLITIEK?
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repressie van overheidswege en de radicalisering van de homobe-
wegingelders in dewereldvormden zelß het indirecte bewijs voor
het succes van de Nederlandse aanpak: hier hoefden homoselsu-
elen niet de straat op, ze hadden de epidemie toch immers in eigen
hand?

3 DE ROLVAN GRIEVENT

'Sl'anneer de afwezigheid van radicale mobilisatie in Nederland
wordt gezien als 'bewijs'voor het succes van de tolerante aanpak,
rijst de vraag wat precies onder 'succes' wordt verstaan. 

'\(l'einigen

zullen willen betwisten dat de maatschappelijke positie van hiv-
geinfecteerden en mensen met aids in Nederland, relatiefgespro-
ken, een gunstige is. De humane, non-discriminatoire behande-
ling van 'risicogroepen' is zeker 'succesvol' te noemen. In een

verklaring voor de afivezigheid van (radicale) mobilisatie van de
Nederlandse homobeweging is deze goede zorg echtervan minder
belang aangezien de belangrijftste prikkel tot mobilisatie in ande-
re landen, gelet op de daar naar voren gebrachte k¡itiek, primair
gelegen lijkt te zijn in de afwezigheid c.q. ineffectiviteit van pre-
ventiecampâgnes - en niet in de aan- of afwezigheid van voorzie-
ningen vanaf het moment dat mensen seropositief o f ziek zijn.
'Willen 

we de non-mobilisatie rondom aids begrijpen, dan moe-
ten we kijken naar de effectiviteit van de Nederlandse preventie-
politiek is de 'objectieve' situatie in Nederland beter, dat wil zeg-

gen is de preventie in Nederland effectiever geweest dan in andere
landen?

Het beantwoorden van deze vtaag is empirisch van groot
belang maar tleoretisch niet geheel van gevaar ontbloot. Het zou
kunnen betekenen dat we e¡ in navolging van veel theorievor-
mingover sociale bewegingen, van uitgaan dat de'objectieve situ-
atie' de doorslaggevende factor is voor het al dan niet mobiliseren
van betrokkenen: de redenering zou dan immers luiden dat wan-
neer de preventiepolitiek in Nederland effectiever is, dit meteen

de verklaring is voor de non-mobilisatie. Maar stel dat de preven-
tie in Nederland niet efFectiever is geweest, dat Nededand er
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'objectief' niet beter dan andere landen afkomt, dan staan we met

zo'n 'objectieve benadering: voor een theoretisch raadsel: hoe kan

het dat dezelftle situatie elders wel tot mobilisatie leidt en in
Nederlandniet?

Het politicologische debat over mobilisatieprocessen leert dat
het verband tussen 'objectieve' situaties, ervaren problemen en

mobilisaties ingewikkeld ligt.8 In de literatuur over sociale bewe-

gingen en sociale problemen is de afgelopen jaren sprake van een

hernieuwde belangstelling voor de vraag wannee4 onder welke

omstandigheden, mensen een situatie als zodanig problematisch,
'grievend' (kunnen) ervaren dat zij hiertegen in opstand komen.
(Hilgartner en Bosk 1988, Morris en Mueller 1992, Schneider

r98;) Deze revival van de aandacht vo or grieuancesin de discussie

volgt op een periode waarin de Resource Mobilisation Approach
(RMA) sociale bewegingen primair verklaarde uit de aanwezig-

heid van 'machtsbronnen en het belang van 'grieven' geheel ont-
kende: 'There is always enough discontent in any society to sup-

ply grass-roots support for a movement if the movement is

effectiveþ organized and has at its disposal the power and resour-

ces of some established group (McCarthy en Zald ry77m).
Hier stelden anderen (bijvoorbeeld'W'alsh r98r) op hun beurt
tegenover dat in situaties waar voldoende machtsbronnen voor
handen zijn, er lang niet altijd sprake is van mobilisatie: 'grievan-

ces' zijn volgens hen wel degelijkvan doorslaggwend belangvoor
mobilisatieprocessen.e

De gepolariseerde verhouding die in deze discussie ontstaan is,

is onnodigwant beide benaderingen hebben tot op zekere hoogte
gelijk. Zowel bronnen als grieven hebben hun plaats in een verkla-

ringvan mobilisatieprocessen. Niet, zoals beide richtingen sugge-

reren, als los van elkaar staande factoren, maar juist in hun samen-

hang: wanneer mensen over bronnen, of breder, over þolitieke
mogelijkheden beschikken, kunnen ze hun omstandigheden als

problematisch, als grievend gaan ervaren (Duyvendak r 992:244).
Alleen door de politieke co ntext, depoliticøl opportunit! structure
(Eisinger 1973, Kriesi et al. 1992, Kitschelt 1986, McAdam r98z) in
ogenschouw te nemen, kunnen we begrijpen waarom sommige
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mensen zich in een situatie gegriefcl voelen en de kans hebben om
in opstand komen, terwijl anderen in dezelfde situatie juist apa-
thisch blijven. In plaats van 'discontent' geheel en al te negeren,

zoals de RMA-aanhangers deden, is het de vraagwanneer bbjec-
tieve omstandigheden subjectiefbeleeftl kunnen gaan worden als

grievend. Politicologen moeten het probleem van Gurr (r97o)

Why Men Rebel vewangen door de kwestie "When Men '!Øill

Rebel'.
Deze nieuwe benadering van politieke problemen benadrukt

dat problemen er niet zomaa r zï1n, maar dat problemen 'gemaakt'

moeten worden. Dit betekent dus dat problemen niet voorafgaan
aan sociale bewegingen, maar gegenereerd worden door deze

bewegingen. Ofzoals Mauss het in 1975 al schreef:

Social unrest, social problems, (...) and the like are more likely to
occur under some social conditions than underothers. One impor-
tant and rather obvious example ofsuch a contingency is whether
the political system permits the collective expression of new con-
structions of realiry by interest groups $97 53839).

.Wat 
mensen wensen, waâr mensen zich publiekelijk boos over

maken, hangt niet zozeer afvan lo¡¡esties als zodanig, maar van de
mogelijkheid om iets aan dergelijke kwesties te kunnen doen. Als
mensen tot de overtuiging komen dat ze een situatie niet kunnen
veranderen, zal dit er vaak toe leiden dat een kwestie ook niet als

een politiek probleem wordt gezien: 'Situations defined as inevi-
table and unalterable, however, lamentable, are not likely to be

considered polity problems but rather j ust hard facts oflife' (Cobb
en Elder r983:r74). Sterker nog, onderwerpen dievoorheen hoog
op de politieke agenda stonden, kunnen zelß hun þroblemati-
sche' karakter verliezen wanneer mogelijkheden tot verandering
verdwijnen. Een voorbeeld: toen de Franse kernenergiebeweging
na r98r geen enkele politieke mogelijkheid meer had om het
ambitieuze kernenergieprogramma tegen te houden en het land
door een regering van socialisten en communisten werd volge-
bouwd met kerncentrales, stortte niet alleen de kernenergiebewe-

gingin maar deedzich ookhetverschijnselvoordat steeds minder
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Fransen zich ongerust zeiden te maken over kernenergie (Duy-

vendak ry92:z4o). Elster vat dit 'mechanisme' als volgt samen:

'Opportunities and desires joindy are the proximate causes of
acdon, but at a further remove only opportunites matter since

they also shape desires' (1989 :r8).

In hoeverre mobilisatie inderdaad primair uit þolitieke mogelijk-
heden moet worden begrepen en niet uit zogenaamde objectieve

omstandigheden (de þrobleemdruk), zal hieronder worden

onderzocht aan de hand van de lotgevallen van de radicale aids-

bewegingAct Up (Aids Coalition to Unleash Power). Eerstzal ik
îagaan in hoeverre het idee van de Nederlandse aids-bestrijders

dat mobilisatie ten onzent afwezig is dankzij het tolerante én

'objectief' succesvolle beleid steekhoudend is. Vervolgens zal ik de

alternatieve verklaring, waarin de moeizame ontwikkeling van

Act Up in Nederland primair wordt geweten aan de politieke con-

reft - het Nederlandse model van îoor en door de eigen groep' -
onder de loupe nemen.'o

4 DE EFFECTIVITEITVAN DE PRË,VENTIE

Aids heeft, zoals bekend, een lange incubatiedjd. Het is daarom

moeilijk om harde uitspraken te doen over de effectiviteit van de

Nederlandse preventieaanpak versus die van andere landen. Als

we toch de vraag willen beantwoorden naar de effectiviteit van

aids-preventie moeten we niet zozeer kijken naar de prevalentie

van aids in de verschillende landen, maar naar een eventueel pre-

ventief effect op het tempo van de verspreiding van de ziekte. In
tabel r staat voor 14 Europese landen de toename van het aantal

homoseksuele aids-gevallen in de periode eind ry86-juni ry94
weergegeven. Voor de periode vóór 1987 kunnen we nog nauwe-

lijks een resultaat van een eventuele effèctieve preventie verwach-
ten. Dit ligt anders voor de periode na 1987. Hoewel het, gelet op
de incubadetijd, zaak blijft enige voorzichtigheid in acht te

nemen, kunnen we niettemin stellen dat als er zich verschillen
zouden voordoen in de effectiviteit van de preventie in verschil-
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lende landen, ditzichtbaar zou moeten zijn in de mate van roena-
me ten opzichte van het niveau van eind 1986 (Duyvendak en
Koopmansr99r)."

Deze tabel maakt een aantal zaken duidelijk. In de eerste plaats

sprake van een plafondeffec. Dit betekent, in de derde plaats, dat
voorzover er verschillen naar voren komen, we te maken hebben
met reële verschillen in preventie-effectiviteit. Dan valt op dat met
name België, Nederland en Franftrijk, mer roenamepercenrages
van rond de rooo%o en meer, het relatief slecht gedaan hebben.
Hierop kom ikhieronder terug.

In de landen ro ror en mer 14, waar de epidemie in 1986 nog
beperkt was, komen we, relatief gesproken, de grootste groeiers
regen, met bijvoorbeeld in Spanje en Griekenland percentages
boven de z5ooolo. Hier stuiten we op een paradox. In landen waar,
door de geringere tolerantie jegens homoselaualiteit, geen grote
homoseksuele subcultuur bestond, laat staan zoiets als een 'homo-
gemeenschap', en de epidemie zich pas laat ontwikkelde, is de pre-
ventie door dezelfcle repressie vervolgens minder van de grond
gekomen. 'De roename van aids gaat op dit moment het snelst in
landen waar de homogemeenschap het minst ontwikkeld is'
(Duyvendaken Koopmans r 991244).

Devraagwaarom in Nederland de effectiviteitvan de preventie
nietza succesvol is als door homobeweging, medici en overheid
verwacht werd op grond van de consensuele aanpak waarin de
overheid de sterke, goed georganiseerde homobeweging alle
ruimte liet om in eigen lring, vroegtijdig, preventieacriviteiten op
te z.etten, is moeilijk te beanrwoorden. In het hierboven aange-
haalde a¡tikel schreven we dar voor een antwoord vooral gekeken
moetworden naar'de inhoudvan de Nederlandse preventiebood-
schap. Hierin werd homoseksuelen niet zozeer aangeraden om
"het" met condooms te doen, maar meer ontraden om het über-
haupt nog te do erÌ ft99r:" ,i 4). Nederland was het enige land waar
in de campagnes her accent niet lag op het gebruikvan condooms
bij anogenitale seks, maar waarin deze seftsuele techniek als zoda-
nig ontraden werd (Pollak 1994).

In dit hoofclstuk gaat het echter niet om de vraag waarom de
Nederlandse ænpak niet bijzonder goede resulraren afiverpt. Ik
presenteer deze cijfers hier alleen om te kunnen laten zien dar een
bbjectieve' verklaring voor mobilisatieprocessen niet voldoet: in
Frankrijk doet zich, mer een beroep op de snelle toename in het

lre¡nt- r:Toenarne van het aantal homoseksuele aids-gevallen per mil-
joen inwoners in de periode ry87-junirgg4tenopzichte van her niveau
van eind 1986

Aids/miljoen
eind 1986

Aids/miljoen
juniry94

(+ rangorde)

o/oToename

1987-r994
(+ rangorde)

r. Zwitserland
z. Frankrijk

3. Denemarken

4. Nederland

5. Groot'Brittannië
6. \Øest-Duitsland

7. Zweden
8. Noorwegen

9. België

29,o
24,8

23,7

r5,,
rz,5

ro'7
to,6
6,6
6,2

4'r
3,7

3,6

3'5
1,7

zz6,z
256,2

204,r
154,3

tzt,z

97,8

77,7
55'z

7o,o

\2)

G)

0)
(+)

(t
0)
(8)

Gr)
(r)

GÐ
(6)

Go)

Gz)
(t+)

78o G,
to33 0)
86t Gt
eet (8)

e6e (s)

9r4 Go)

7n G+)
8tz Gz)
ttto (6)

ri38 (r)

z76r (z)

r8r9 0)
167o (+)

2846 G)

ro. Oostenrijk
rr. Spanje

rz. Ponugal
r3. Italie
14. Griekenland

Ø,o
lo2,l
69't

58,4

48'4

Bron:\ØHO/NCAB

valt op dat, afgezien van de landen ro ror en m€r r{, de relatieve
groei in homoselauele aids-gevallen in de landen elkaar nier heel
veel ontloopt, van TjJo/o (Zweden) tot rr3oo/o (België). Deze min
of meer parallelle ontwikkeling komt ook tot uitdrukking in het
feit dat de rangorde tussen landen in absolute aantallen pariënren
in 1986 en in ry94 niet erg is veranderd. In de tweede plaats is
opmerkelijk dat landen die in 1986 al een hoog niveau hadden,
gemiddeld geen geringere roename kennen. Er is dus (nog) geen
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aantal aids-gevallen, een scherpe radicaliseringvoor in de homo-
beweging, terwijl het in Nederland, waar de preventie nauwelijla
effectiever lij kt te zij n, rustig blij ft . De obj ectieve situatie mag nau-

welijls verschillen, de (politieke) betekenis die aan de snelle toe-

name van het aantal aidvgevallen wordt gehecht ontloopt elkaar

inhogemate.

' 
POLITIEKEN PROTEST

De aids-epidemie heeft met name in Franlrijk en de Verenigde

Staten geleid tot nieuw radicalisme van de homobeweging. De
Amerikaanse socioloogJoshua Gamson beschrijft hoe Act Up in
San Francisco nieuwe expressieve actievormen als die insontwik-
kelt GqSl). Hij benadrukt dat het in deze mobilisaties vooral

draait om de vraag welke betekenissen aan aids worden gehecht.

Juist omdat de moderne westerse staât, zo stelt hij, minder direct

repressief optreedt en meer via een 'normaliseringsdiscours', zijn
in de strategie vanAct Up veel 'betekenisvolle' elementen terug te

vinden: Activists use the labels to dispute the labels, use their
abnormaliry and expressions ofgay identity to challenge the pro-

cess by which this identity was and is defined' (;289352) . Hij ver-

klaart de nadrukop het'lichaam'- op de dood, bloed en seftsuali-

teit - in het radicale activisme van Act Up uit het onbelichaamde,

steeds anoniemere karakter van de tegenstander:

If, as I've proposed in drawing on Foucault, domination has gradu-
ally come to operate less in the form of state and institutional
oppression and more in the form of disembodied and ubiquitous
processes, it is hardly surprising that diseased bodies become a focal

pointofboth oppression and resistance (r989:364).

Op grond van deze analyse verzet hij zich tegen 'most observers of
AIDS, who interpret the politics ofAIDS on the model of con-
ventionalpoliticx' (ibidem). Zonderte ontkennen datdestrijdom
aids voor een d eel politics as usuølís,verl<laart hij de radicalisering
van de beweging uit de specifieke opgave om te strijden tegen een

welhaast anonieme tegenstander: de dominante normaliteit
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waarin aids, gelijþesteld aan homoseksualiteit en andere vormen
van deviantie, politiek wordt misbruikt.'"

Gamson laat in zyn verldaring voor de radicalisering van de
bewegingop het eerste gezichrhetargumentvan het enorme øan-
¿¿lhomoseksuelen met aids in Amerika (rond de zoo.ooo eind
r993B,hetgeen neerkomt op bijna 8oo per miljoen, datwil zeggen
meer dan driekeerzoveel als hetaantal homoseftsuelen metaids in
de topscorer in Europa, Frankrijk), en de schrikbarend snelle toe-
nâme van dit aantal, achterwege. Bij nader inzien spelen de grote
aantallen echter toch een rol omdat de snelle verspreiding van de
epidemie geweten wordt aan de falende prevenrie, en de falende
preventie op haar beurt aan het anti-homoseksuele normaliteits-
discours. Act Ups slogan Silence = Death moetgelezen worden als

een aanklachttegen autoriteiten die, gevangen in hun homofobie,
aids hebben doodgezwegen en daardoor niet tijdig hebben inge-
grepen (Shilts 1987). De radicaliseringvan de bewegingkan aldus
verklaard worden uit de combinatie van een homofobe samenle-
ving en (daardoor) falende prevenrie. Naarmate de epidemie
voortschrijdt, worden auroriteiten ook aangeklaagd wegens ande-
remisstandenzoals de gebrekkigezorgen opvangvan mensen met
aids, de tijdrovende procedures om geneesmiddelen goedgekeurd
te krijgen, de discriminatie op de arbeids- en woningmarkt van
hiv-geihfecteerden, en dergelijke.

Ook dichter bij huis zien we een opvallende radicalisering van de
homobeweging. Têrwijl deze beweging normaal gesproken rela-
tief conventionele middelen hanreerr (Duyvendak 1995), werd
Frankrijk de afgelopen jaren opgeschrikt door zeer confronteren-
de acties, waarbrj, net zoals in de Verenigde Staten, rijkelijk
gebruikt werd gemaakt van fysieke middelen en er heel wat bloed
vloeide.

In de verklaring voor dit activisme van de Franse afcleling van
Act Up komt steevast het argument naarvoren dat Frankrijk een
zeer snelle toename van het aantal homoseksuele aids-gevallen
kent. Dit argument wordr ook in Frankrijk direct gerelareerd aan,
om in de termen van Gamson te blijven, de dominantie van het
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dans I'exercice de ses responsabilités en attendant r987 pour autori-
ser Ia promotion des préservatifs; les personnes contaminées par
voie sexuelle pendant cette période oú I'on savait et oú l'Etat n'a rien
fait l'ont été, en parrie au moins, par la faute de ceux qui nous gou-
vernaient (Act Up-Paris 1994:1rr).

Het hanteren van nieuwe, radicale acrievormen heeft dus in
Franftrijk weinig te maken met een nieuw rype, disembodied
regenstander, zoals de claim van Gamson luidde. Het eventuele
verschil'6 in geadresseerde tussen de Verenigde Staten en Frankrijk
is echter geen belemmering voor het imiteren van Amerikaanse
actiestrategieën en -middelen door de FranseA.ct Up-aftlelingen.
De radicaliteit van beide Act Ups vloeit voorr uit hetzelftle type
redenering: hiv heeft in beide landen tot een ware epidemie onder
homoseftsuele mannen geleid omdat beide samenlevingen door
en doorhomofoob zijn; autoriteiten hebben de ontwikkelingvan
de aids-epidemie passief afgewacht zolan g deze zich beperkte tot
homoseksuelen (en andere marginale groepen). De ziekte van
zovelen wordt in beide landen opgevat in politieke termen (Pollak
etal.ry9l.

Têrwijl in andere landen politiek îerantwoordelijken buiten-
gewoon hard worden aangevallen op hun nalatigheid inzake pre,
ventie, waardoor de epidemie zich onderhomoselsuelen snel zou
hebben verspreid, is in Nederland van dergelij k verwij ten nauwe-
lijks sprake. Hier geen Neurenberg maar consensus, overleg en
compromis en dat terwijl ,zoalswezagen, de preventieresultaten
onder homoseksuele mannen niet significanr beter z¡n danbiy
voorbeeld in Frankrijk. Sterker nog, de schuldvraagwordtwél in
de Verenigde Staten gesteld en niet in Nederland, terwijl velen in
de Verenigde Staten zich realiseren dat de epidemie daar begon-
nen is, en dus veel mensen besmet zijn geraakt voordat er van
effectiwe preventie sprake ko n zrln. Maar juist in Nederland, waar
de beleidsmakerszich op de borstslaanvoorhun snelleinrervenrie

-die mede mogelijkwas omdatde epidemiehierpas later uitbrak
dan in de VS -, wordt de vraag waarom de preventie hier dan niet
effectiever is geweest nauwelijls gesteld, laat st aan dat dezrin p o li-
tieþe termen van schuld, veranhvoordelijkheid en falen wordt
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normaliteitsvertoog: omdât Frankrijk zo'n homofoob land is'

hebben de verantwoordelijke autoriteiten niets gedaan. Zo
schrijft de Franse homoactivist en journalistA¡nal'+:

Il convient aujourd'hui de s'interroger sur ce qui a empeché une

prise de compte rapide de ce problème de santé publique. Mon
explication réside essentiellement sur la notion d'une ordre moral

hexagonal qui, refusant lavisibilisation du fait homosexuel, ne pou-
vait mettre en place une véritable politique de prévention à l'égrd
des homosexuels (Arnal rgql:61).

Door de Fransehomobewegingwordt deschuldvoorde groeivan

de epidemie geheel en al bij de overheid gelegd. Men onderkent

wel dat de homobewegingzelfgeen glorieuze rol heeft gespeeld-

de beweging was in de loop van de jaren tachtig danig verzwakt:

met het aan de macht komen van Mitterrand in r98r werden haar

belangrijkste eisen vervuld (Duyvendak r 991) -, maar iuist omdat

Franse homoseksuelen niet georganiseerd betrokken konden zijn

bij de ontwikkeling van het preventiebeleid, is het volgens Act Up
legitiem de'schuld'voor de explosieve situatie buiten de homoge-

meenschap zoeken. De regering wordt verweten dat ze de situatie

volledig uit de hand heeft laten lopen terwijl ze haar verantwoor-

delijkheid juist had moeten nemen op het moment dat de homo-

bewegingzo zwakwas."
Opvallend is dat terwijl ook Act Up-Parijs spreekt over het

homofobe karakter van de Franse samenleving in haar geheel, de

schuldvoor de epidemie toch heel concreet bij de politieke autori-

teiten wordt gelegd. In Frankrijk richt Act Up zich, anders dan we

op grond van Gamsons analyse zouden verwachten, tot en tegen

de traditionele politiek, zij het met zeer onconventionele midde-

len. Men eist een

Nuremberg du sida (...). ks retards incroyables, vu la rapide exten-

sion del'épidémie, danslamiseenoeuvredecampagnes d'informa-
tion et de prévention sont les crimes de la même sorte que la conta-

mination des hémophiles et ils relèvent de la même incapacité et du

même mépris des politiques pour la santé des citoyens' Act Up-
Paris considère que le gouvernement a commis des fautes graves
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gangbare methoden in Franftrijk en de Verenigde Staten uitge-
sproken vriendelijk.

Voorzover politieke autoriteiten worden aangeklaagd, valt op
dat vaak sprake is van autoriteiten die oÂvel in het buitenland zete-

len ofwel doelwit zijn van een internationale campagn e. Z,o werd
er door Act Up-Nederland acde gwoerd tegen Philip Morris
omdat deze sigarettenfabrikant senatorJesse Helms sponsorde die
voor het verplicht testen op hiv van immigranten was (De Groene

Amsterdammer, z6 juni r99r); werd er gedemonstreerd tegen de

Clause z5-wetgeving in Engeland, o.a. met een Kiss in;werd er

deelgenomen aan Act Up-acties bij de mondiale aids-conferen-

ties, bijvoorbeeld rond het onderwerp vrouwen en aids', etcetera.

Bij dezæ op buitenlandse autoriteiten gerichte acties, zien we de

franco-amerikaanse argumentatie terugkeren: er wordt voortdu-
rend gewezen op het homofobe karakter van personen, organisa-

ties en instituties.
Interessant is dat, voorzover Act Up acties ondernam die wel

direct met Nederland te maken hadden, in de argumentatie vaak
vervr'szen werd naar de afschrilavekkende situatie voor mensen

met aids in andere landen (met name de Verenigde Staten). Het
argument luidde dan dat het in Nederland nu misschien nogwel
meeviel maar dat er in Nederland'Amerikaanse toestanden' aan

zaten tekomen.

In feitedreigt in Nederland netzo'n situatie als in deVS, waarmen-
sen met aids op straat sterven, doo¡dat er - behalve voor de welge-
stelden - geen betaalbare medicijnen zijn en nauwelijla opvang
(...). Nu betalen centrumziekenhuizen nog, maar je hoort steeds

vaker dat zæ die 3to tot 5oo gulden per aidspatiënt per maand niet
langer kunnen opbrengen. Dan zitjezo in Amerikaanse toestanden
(Rtimke in Trouw, 17 júi ry92).

Homofobie en schuld moeten als hetwa¡e 'gei'mporteerd' worden
om mensen hier te motiveren omzich te organiseren.

Als we willen verklare n waarom Act Up in Nederland bij lange na
niet de mobilisatiek¡acht heeft kunnen onnvikkelen als in Frank-
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eeformuleerd. Het morele handelen van de direct betrokkenen is

Ëi., bou.n discussie verheven, terwijl deze Nederlanders wel oor-

delen over de veranrwoordelijke beleidsmakers in andere landen.

Zo schrijft de al eerder aangehaalde Van Vijngaarden:

In het begin van de epidemie bestond in Nederland een kleine'

-o, t.a."ti;t goed georganiseerde medische homogroepering' dìe

,r,.1 op AlóS[.eftÏngeþeeld. Vergelijking met landen als Frank-

riiken Eneeland let eñ.Ën schokkend beeld op: hoewel bestaand'

håUb.t irideze landen medische homogroeperingen overwegend

gezwegen, en daarbij een -sleutelpositie 
op een buitengewoon

Ë.hrrfrijt -o-ent oÁtkend, voorJ uit angst voor 'ontmaskering''

tn hisioiisch pefspçcriefleven dit een interessant moreel vraagte-

ken op (r989:38).

Een eersre verklaring voor het niet-gepolitiseerde karakter van de

reacties op aids in Nederland, kunnen we indirect afleiden uit de

argumeniatie voor politisering in Fran-krijk en de Verenigde Sta-

tei: terwijl in deze landen een vanzelßprekende koppeling kan

worden g.t.ga tussen falende Preventie en een homovijandige

o-g.uinlg, [[t dit in het relatieftolerante Nederlandveel minder

'rnooi d. hLd. Hier heerst de mening dat er nauweiijfts meer spra-

ke is van één normaliteitsdiscours, en komen we kritiek oP een

dominante normaliteit dan ooknog slechts zeer sporadisch tegen

(costera Meijer et al. rggr). Hoewel de discussie hierover recente-

ù¡k *.., is opgelaaid (\Øigbold 1993, Seidman 1994) wordt

Ñed.rland doäir'.l.tt eerdei beschouwd als een homoparadijs

dan dat hier sprake zou zijn van veel homofobie' Het interprete-

ren van de epidemische cijfers als bewijs voor het homofobe

karakter van de Nederlandse samenlwing liikt dan ook ver

gezocht." 
Als we kij ken naar activiteiten die de kleine afcleling van Act 

lJp
in Nederlád vanaf haar ontstaan in 1989 heeft ontplooid' dan

springt in het oog dat autoriteiten soms weliswaar onvriendelijk

*ot¿ã" bejegend-, maar dat hier niet gesproken wordt in termen

van '.chulá' ãf ïerwijtbaarheid', zoals we dat elders tegenkomen'

En juist omdat een áergelijke hoge inzet ontbreekt, zijn ook de

actíemiddelen die hier wórden gehanteerd vergeleken met de
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rijk en de Verenigde Staten'z - en in de tussendjd zelfs alweer is

opgeheven -, dan kunnen we niet volstaan met louter deze eerste

verklaring: homovriendelijk Nederland >> geen'schuldige' auto-

riteiten >> geen reden voor mobilisatie.
De afrvezigheidvan radicale mobilisatie rond aids heeft name-

lijk niet alleen te maken met de relatief goede positie van homo-
seksuelen in Nederland, maar minstens zoveel met de reeds geme-

moreerde politieke traditie in Nederland van overleg, consensus

en compromis. Dat homosel¡suelen in Nederland zo'n vooraan-

staande rol lregen in de bestrijding van de epidemie z.e,gtwaar-

schijnlijk minder over Nederlands homovriendelijkheid'8 dan

over de politieke mores van Nederland. Het niet van de grond

komen van Act Up moet naar mijn idee zelß primair verklaard

worden uit het wel zeer radicaal toepassen van het Nederlandse
politiekemodel op de epidemie.

Een van de kenmerkende aspecten van dit model is het tege-

moetkomend optreden jegens potentiële uitdagers, althans voor-

zover deze de consensus niet bedreigen. Kijken we naar acties van

Act Up toegesneden op Nededand, dan valt op dat deze soms bui-
tengewoon snel succesvol waren. Naar aanleiding van de Act Up-
actie voor het met spoed openen van een trial voor DDI - een

m-ogelijke aidsremmer - schrijft homoactivist Verstraeten: 'Een

succes maar ook een beetj e j ammer voor Act Up dat daarmee weer

een mogelijkheid aan zich vo orbijzaggaanom zijn tanden publie-

kelijk te laten zieri ft99o34).
Hoewel de Nederlandse politieke omgangsvormen nu juist een

redenwaren omActUp op terichten, blijkthetmoeilijkom in een

dergelijk klimaat effectief te mobiliseren. Apathie verwekkend',

noemt Rümke, een Act Up-activist, het Nederlandse aids-beleid

(Tiouw, t7 juli ry92).Interessant is nu dat ook in Nederland wel

degelijk de roep om radicøleactieweerklonk, juist omdat alles er

hier zo gematigd en 'beheerst' aan toegaat. Het doorbreken van de

gepacificeerde Nededandse verhoudingen vroeg volgens Act Up
om radicale middelen:

'S?'e proberen bressen te slaan in het gave beeld dat Nederlanders
over hun aids-beleid hebben. Zoals gebruikelijk is in het Neder-
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landse liberalisme alles verschrikkelijk bespreekbaar. Aids wordt
van officiële instanties dermate plat- en daardoor doodgepraat dat
nauwelijks iemand meer zelfgaat nadenken over de eigenlijke pro-
blemen. Volgens ons helpen alleen maar radikale akties om õnze
woede te laten blijken en om iers veranderd te ftrijgen (Act Up in
Scheluu.,,voorjaat ry9r, nr. 6l z9),

Têgelijkertijd blijkt uit de geschiedenis van Act Up in Nederland
dat 'radicaal' optreden heel moeilijk is omdat het misstaat in een

omgeving die maar al te bereid is om naar je te luisteren (althans
binnen zekere grenzen) . Grwij I de radicalisering van de homobe-
weging in Frankrijk en de Verenigde Staten werd opgeroepen
door de repressiwe of ignorerende houdingvan politieke autori-
reiten, was de roep om radicaliteit doorAct Up in Nederland nu
juist een pogingom de ogenschijnlijkopen houdingvan het ãids-
establishment' te doorbreken. De uiteenlopende geschiedenissen
kunnen leren dat het heel wat gemakkelijker protesteren is tegen
de eerste dan tegen de tweede houdingvan ãutoriteiten .

6 ETNAPÄTHISERENDEvERzoRGINGSSTAAT?

Dat homoseksuelen zich in Nederland niet in politieke zin door
aids'gegriefcl' voelen en daarom niet overgaan tot radicale vormen
van aidsactivismdr, lijkt voorr re komen uit de opstelling van de
politieke autoriteiten die aan de homoseksuele-elite dJrrer"nt-
woordelijkheid hebben gelaten voor de bestrijdingvan de epide-
mie. Zoals de Aids Inþjournalist Van Kerkhofhet in het volgende
citaat formuleert:

Een decennium aids in Nederland betekent tevens tien langejaren
van beraadslagingen, vergaderingen, adviezen, nora's, bestuurlijke
onderonsjes, werÞ, stuur- en taak-groepbijeenkomsten. Kortom
het hele overleg- en consensuscircuit waar Nederlânders patent op
lijken te hebben en dat het han en de nieren vo¡mt van de lokale
variant van de verzorgingsstaat. (...) Het conglomeraat van instan-
ties, commissies en suurgroepen dat zich op de epidemie heeft
geworpen, wekt bovendien zoveel vertrouwen dat aidsactivisme
niet eens in iemands hoofd opkomt. (...) Ik ben bang dat de mini-
male steun die een groep als Act Up hier te lande ondervindt, symp-
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tomatisch is voor de geringe interesse om zich ûberhaupt met aids-
gerelateerde ls¡¡esties bezig te houden. (...) Homo-professionals
wekken in navolging van het institutionele apparaat - waar zij per
slotvan rekeningdeelvan uitmaken-maa¡al te graagde indrukdat
iedereen rustig kan gaan slapen en dat de aidsbestrijding (bij hen) in
goede handen i s ft992:4o-4) .

Van Kerkhoß verklaring voor het afwezige activisme kan gei'llus-
ffeerd worden door de volgende uiapraken van de voorzitter van
het Lage landenAids Homo Overleg, Van den Broek:

De homo-beweging praat in Nederland op nationaal niveau mee
over het te voeren beleid. Daarbij kun je kiezen uit het meewerken
aan compromissen ofaan het je opstellen als actiegroep. Ve hebben
gekozen voor compromissen en dus een beetje vrijheid verloren,
Maar ik denk toch dat dat de goede keuze is. Het betekent soms wel
dat je je moet inhouden. Zo mochtenwe met carnaval in Nijmegen
niet met condooms meelopen in de optocht. Dan denk ik "itlnze
nouhelemaal!" Maarja, danirt ikin zo'n platform (...) en dus kan ik
niet als Act Up rekeer gaan (Ga1t Krant, ß aprilrygz) .

Zoals uit recent onderzoek (Duyvendak et al. r99z; IGiesi et al.

r992,r995;SCP 1994;\Øille 1994) is gebleken, werken depolitieke
omgangsvormen van de Nederlandse verzorgingsstaat niet per
definitie apathieverwekkend: er zijn geen aanwijzingen dat poli-
tieke betrokkenheid en activisme hier op een lager peil staan dan
in Franlrijk ofde Verenigde Staten. 

'Wel 
is duidelijk geworden dat

'bewegingen' die min ofmeer geabsorbeerdworden door de staat,

door hun deelname in overlegorganen en adviesraden, nog maar
moeilijk tot mobilisatie overgaan (de milieubeweging is hiervan
eenvoorbeeld).

Dat aids nauwelijks tst enige politieke mobilisatie aanleiding
hecft gegeven, moet begrepen worden uit de limiet-uøriantvart
hetNederlandse politieke model zoals die in de bestrijding bij aids

van de grond lovam. Hier was niet alleen sprake van het, in de

Hollandse aanpak gangbare, intensieve overleg tussen autoritei-
ten en 'beweging', nee, hierwas de homoseksuele elite, zeker in de
beginjaren, zelfs baas over de 'eigeri epidemie.Tnlangdeautori-
teiten de indruk hadden dat de leiding van de homobewe g¡ngzich

WAAR BLIJFT DE POLITIEKI

8z

'verantwoordelijli opstelde, kon zij in de bestrijdingvan de epide-
mie geheel haar eigen gang gaan. Op voorwaarde van 'zelfbeheer-
sing werd de epidemie een kwestie van'zelfbeheef.

Doordat vooraanstaande leden van de homobewegingverant-
woordelijk werden voor de bestrijding van de epidemie, was het
voor criticasters van het gevoerde beleid buitengewoon moeilijk
om zich te organiseren, laat staan te mobiliseren. Grwijl Fransen
en Amerikanen anderen,'homofoberi, verantwoordelijk konden
stellen voor het falende beleid, waren homoselauelen in Neder-
land zelf verantwoordelijk gemaakt door een homovriendelijke
overheid. Hier verviel niet alleen het homofobieargumenr, maar
ook iedere mogelijkheid om onderscheid te maken russen wij' en
'zij', tussen wij', homoseftsuelen, en'zij', politieke autoriteiten.

Mobilisatie tegen hen die het beleid geformuleerd hadden was
niet alleen moeilijk omdat het mensen uit'eþri homoselauele
ftring betroP", maar ook omdat deze beleidsmakers, geheel volgens
degangbare politiekeomgangwormen, hadden besloten o m cun-
sensuee lte opereren. Het nauwelijfts van de grond komen van radi-
caal aids-activisme komt dus voort uir een radicale toepassing van
hetNederlandse politiekemodel op de aids-bestrijding: de betrok-
kenen &regen zelfbestuut en zij brachten dit op venrouwd Neder-
landsewijze in praktijk doorveel, zo niet alles, achter gesloten deu-
ren tot consensus tesmeden en daarnapas naarbuiten te brengen.,'

Uit de retrospecrieve artikelen over het aids-beleid in Neder-
land van de hand van, mer name, Van 'l7ijngaa rden ft989, r99z)
kunnen we opmaken dat er wel degelijk sprake is geweesr van sre-
vige discussies en onenigheid maar datdit bijna nooit naar buiten
werd gebracht mer het argumenr dat de 'beheerste' aanpak hier-
door zou worden doorftruist. Van'lØrjngaarden heeft met deze
inschatting waarschijnlijk gelijk onenigheid, verdeeldheid in eli-
tes is, zo rveten we uit onderzoek, een zeer belangrijke stimulans
voor effectieve mobilisatie (Târrow 1989, Koopmans r9 9z) . Maar
terwijl Van'lØijngaarden hierbij vooral denkt aan het voorkómen
van reacties van homofobe groepen, stond de consensuele aanpak
in de praktijkvooral een kritische evaluatie door de 'basis'van de
homobeweging en door anderen in de weg.
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Terwijl de homofobie van de politieke autoriteiten in Franlrijk
en deVerenigde Staten juist aanleidingwasvoorde radicale mobi-
lisatie vanAct Up, was deze mobilisatie in Nederland mede afwe-

zig omdat hier de aids-autoriteiten zelfbangwarenvoorhomofobe
reacties in de samenleving en daarom hun beleid eensgezind naar

buiten brachten. In het land waar homofobe reacties het minst
waarschijnlijkwaren, werd er het meest rekening mee gehouden.

Dat de' homobeweging de epidemie in eigen hand had gekre-

gen en deze langs de vertrouwde, consensuele lijnen aanpakte,

maakte effectieve mobilisatievanAct Up zo goed als onmogelijk.
Dit kunnen we nog beter begrijpen in het licht van de doo r de Aids
Info-journalist Van Kerkhofgemaakte opmerking dat het 'homo-
beheer'van de epidemie tot de indruk leidde dat de rest van de

homoseksuelen rustig kon gaan slapen omdat de aidsbestrijding
in goede handen was'. De wijze waarop het beleid werd vorm
gegeven leek als het ware het succes te verzekeren: niemand in
Nederland leek oflijkt aan de effectiviteitvan de aidsbestrijding te

wijfelen omdat deze immers in vertrouwde handen was. Precies

de suggestie dat het tolerantie- en het succesargument hand in
hand gaan maakt deze aanpakwelhaast beyond discussion.

Publieke discussie en mobilisatie worden door de radicale toe-
passing van het Hollandse model bijna onmogelijk gemaakt,
'depolitisering' is het succewolle streven. Dit nu is om twee rede-

nen een probleem. In de eerste plaats omdat het aids-beleid wel-
licht beterzouzijn geweestwanneerhet op basisvan brede discus-

sie en debat tot stand zou zijn gekomen. Natuurlijk weten we niet
ofeen dergelijk debat een andere preventieboodschap had opgele-

verd. Toch lijkt de stelling niet te gewaagd dat hoe breder het
beleid gedragen wordt, des te kleiner de kloofzal zijn tussen rr'vat er

in theorie mag en mensen in de praktijk doen. Een open discussie-

klimaat had misschien eerder duidelijk kunnen maken dat
Nederland met zijn boodschap wel erg uit de pas liep bij andere

landen en dat het velen zwaar viel om zich aan de boodschap te

houden. Een open houding van de aids-autoriteiten zou aldus

hebben kunnen leiden tot een tijdiger bijstelling van de bood-
schap dan nu hetgeval is geweest."'
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In de n¡¡eede plaats kunnen vraagtekens geplaatst worden bij
deze radicale variant van het Hollandse model vanuit democra-
tisch oogpunt. Het draait in dit model immers om de elite van een

bepaalde groep die voor de achterban denkt te kunnen spreken, en

die ook als zodanig door de buitenwacht wordt aangesproken.

Het zijn verhoudingen die sterk doen denken aan beschrijvingen
van de ver¿uilde en 'lijdelijke' jaren vijftig, begin jaren zæstig.

(Lijphart 1968, Daalder r9T4) Hoe moeren wij begrijpen dat dit
model nog zo'n legitimiteit heeft, met name ook als we letten op
de niet overweldigende resultaten?

7 DE, EPISTEMOLOGIE VAN DE EPIDEMIEBESTRIJDING

Zoals gesteld sluit de algemene ontwikkeling dat'risicogroepen'
nauwer betrokkenworden bij de batrijdingvan'hun' epidemie in
Nederland nauw aan bij een politieke traditie waarin overleg,

compromis en consensus c€ntraal staan. Dat in het geval van aids
zich een vorm van ziekte-zelfbeheer ontwikkelde, is daarmee ech-
ter nog nietvanzelßprekend. In de eerste plaats leek deze epidemie
voor iedereen potentieel bedreigend; in de t'¡¡eede plaats veron-
derstelt'ziekte-znlÍbeheer' een strak gestructureerde'eigen
wereld', en dergelijkverzuilde gemeenschappen leken in Neder-
land na de jaren zestiggrotendeelsverdwenen.

Om toch de 'soevereiniteit van de eigen lring te verwerven,
beriep de homoseksuele elite zich op een relatiefnieuwargumenr:
zijwaren de enigen die de noodzakelijke eruaringsdtshundigheid
hadden om de epidemie een halt toe te kunnen roepen. Mensen
uit de homobeweging, homoseksuele artsen en geslachtsziekten-
bestrijders, claimden bij uitstek op de hoogte te zijn van de seksu-
ele mores en sores van hun 'eigeri groep. Daarom ook zouden zij
het beste de adviezen kunnen opstellen voor de aanpakvan de epi-
demie.

De bestrijding van een epidemie werd op grond van deze ken-
nistheoretische overwegingen inderdaad overgelaten aan de
homoseksuele elite. De politieke autoriteiten deelden blijkbaar de
gedachte dat betrokkenen het beste weet hebben van het gedrag
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van de eigen groep. Alleen al het feit dat in Nederland, als enige
land ter wereld, homoseksuelen niet werd geadviseerd om con-
dooms te gebruiken maar om geen anogenitale sela te hebben,
geeft echter te denken over deze veronderstelling dat 'betrokken-
heid', het hebben van een bepaalde identiteit, altijd tot de beste

kennis van zaken leidt. Ook al omdat grootschalig sociaal-weren-
schappelijk onder¿oek naar selauele gebruiken onder homosek-
suelen begin jaren tachtig ontbral<, was het zich verlaten op de
ervaringsdeskundigheid van een klein deel van de betrokkenen
een riskante aangelegenheid: wie zegt dat hun ervaring represen-
tatiefwas voor de veel grotere groep?

De veronderstelling dat het bezit van een bepaalde ervaring,
kennis over de 'eigen groep impliceert, maakte het voor de betrok-
ken elite niet alleen mogelijk om het alleenrecht te claimen op de

aanpakvan de epidemie, maar ook om hierbij her consensusmo-
del te hanteren: dat ze met eenduidige opvattingen en adviezen
naar buiten kwamen, leek logisch in het verlengde te liggen van
hun gedeelde ervaringsdeskundigheid. Het idee dat het bezit van
een bepaalde ervaring, van een bepaalde idenrireir rot eenduidþ
opvattingen en belangen zou leiden, is echter hoogst betwistbaar
(Yerhaar 19 9 4;Yo et ry 9 4) .z

De consensuele manier van optreden op basis van de gedeelde
homoselauele ervaringsdeskundigheid had als effect dat de srem
van de enige die nogwel eens tegen het beleidwilde ingaan, de epi-
demioloog Coutinho, in het beleidskoor aanzienlijk minder
'overtuigend' klonk zijn afwijkende standpunt werd al snel gere-
lateerd aan zijn gemis aan homoselauele ervaringsdeskundigheid.
Doordat het model van zelfbeheed suggereeft dar mer een bepaal-
de identiteit bepaalde ervaringen, belangen en ideëen correspon-
deren, worden anderen, die dezæ identiteit onrberen, buiten de
discussie geplaatst.

Deze uitsluiting speelt overþns niet alleen voor hen die de
homoseksuele ervaring missen: ook 'iri de homobeweging \M¿ts er,

zoals gezrgd, van discussie in brede zin geen sprake, juist omdat
het consensuele beleid suggereerde dat de homoselsuele ervaring
eenduidig was. Stel dat het advies om af te zienvan anogenitale
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sela niet doorhet'zelfbestuuf was uitgevaardigd maar door ande-
ren, bijvoorbeeld heteroselauele þolitiek verahtwoordelijkeri:
zou dit advies dan niet veel eerder en luidruchtiger bediscussieerd

en belrritiseerd zijn, terwijl nu, precies door de onbetwistba¡e
ervaringsdeskundigheidvan de aids-bestrijders van het eersre uur,
andere homoselsuelen hier nauwelijks publiekelijk tegen in het
geweer zijn gekomen (terwijl uit hun seksuele gedrag bleek dat
lang niet allen zich in dit advies konden vinden) ?"+

De beleidsmakers onderkenden en 'gebruikten de link tussen

de boodschapper en de acceptatie van de boodschap.'r Dit kan
gei'llustreerd worden aan de hand van de irijwillige' terugtrek-
kingvan homoselsuele bloeddonoren. Têrwijl in andere landen
groot tumult ontstond toen aan homoselauelen werd gevraagd

om af te zien van het doneren van bloed, wist het Nederlandse
Coördinatiete am zijn gezagen de protestdempende werking van
de homoseksuele betrokkenheid te benutten:

Because the gaycommunityhad been involved from thestarr, there
was litde opposition from those who might otherwise have inter-
preted the plea for withdrawal from the donor pool as an act of
unacceptable discrimination (Van Wijngaarden ry92:257).

Dat de Nederlandse aanpak protest voorlo¡¡am, komt niet alleen
doordat het idee van ervaringsdeskundigheid de consensusaan-

pak mogelijkmaakte. \7ilde deze aanpakeffectiefzijn, dan moes-
ten Nederlandse homoseksuelen zich immers ook nog aangespro-

ken voelen als 'achterban van dezr elite. Het feit dat het
Coördinatieteam gezaghad, dathet erkendwerdals deleidingvan
de bigen groep', toont dat de homowereld inderdaad funktio-
neerde als een moderne zuil (Duyvendak ry91 de achterban
sprak in het openbaar de 'eigen leiding nauwelijks tegen. De epis-
temologische veronderstelling van de gedeelde ervaring leek te
worden waargemaakt doordat men het unaniem eens leek. Pæ

langzaam dronghet bij de (voormalige) beleidsmakers door dar er

geen sprakewas van actieve instemming maarvan de onmogelijk-
heid tot tegenspraak:
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The legirimaq¡accorded to rhe CoordinatingTeam bythe govern-
ment and the chief medical oficer reinforced its capacity to domi-
nate the field. It became vinually impossible to challenge the con-
sensus without running the risk ofbeing cut offfrom governmental
funding, which was tanrarnount to losing the capaciry to function
(ibidem, p. 268).

Toen beleidsmakerVan\Øijngaarden zelfnier meer tor de elite be-
hoorde, vielhethem pas op hoe gesloten her bolwerkfeitelijkwas:

Public debate about the appropriate course ofpolicy has tended to
be narrowly focused, and those with dissenting views have found it
difficult to receive a careÂrl hearing. \When dissenting views could
not be brought into the consensus, theyhave beenvirtuallyignored
(ibidem, p.275).

Hoewel deze uitspraakvan Van'lØijngaarden betrekking heeft op
de jaren negentig, is er geen enkele reden waarom zij niet zou
opgaan voor de jaren tachtig, toen hi zelf nog deel uitmaakte van
de groep die het beleid maakte. Ofmisschien moeten we wel zeg-
gen: juist toen werden dissidente geluiden niet gehoord omdat in
die eerste jaren van de epidemie de bestrijding uitsluitend in han-
den lagvan de meest beüokken groep.

Het geringe zelflritische vermogen ligt overigens niet uitslui-
tend aan de 'Hollandse aanpali. Hoewel het zeker waar is dat de
politieke autoriteiten hun mogelijkheden tot lritische evaluatie
verspeelden door het beleid te delegeren, is het nog maar de vraag
hoe lritisch zij geweestzouden zijnwanneerzij hiertoewel de kani
zouden hebben gehad. Het is namelijk opvallend hoe graag
Nederlanders zich, met name in het buitenland, presenteren áls
het liberale en tolerante buitenbeentjevan de wesrerse wereld, zich
daarbij hoofclschuddend afvragend waarom anderen toch niet
willen zien dateen toleranre en succesvolle aanpakzo goedsamen-
gaan. Door dezr zrlfgenoegzame houding van Nederlanders
wordt de vraag ontweken of tolerantie en effectiviteit we| altijd zn
vanzelfsprekend hand in hand g*. Kan het niet nu zijn dat voor
een tolerante politiek in sommige gevallen een zekere prijs moet
wordenbetäald?

\ù(/e hadden al geconstateerd dathet precieze effectvan een'zelÊ
bestuurde' aanpak op de preventie niet duidelijk is. Nu kunnen
we bovendien stellen dat een dergelijke aanpak in ieder geval grote
consequenties heeft voor de mogelijkheid tot politisering en,
daarmee, tot mobilisatie. Het politieke model dar in Nederland in
praktijk werd gebracht maakte radicale vormen van aids-mobili-
satie onmogelijk, zoals uit de logwallen vanAct Up-Nederland
mochtblijken.

Theoretisch is hier een aantal belangrijke conclusies aan re ver-
binden. Zo blijkt dat voor mobilisatieprocessen de polideke con-

lext van doorslaggevende betekenis is en niet een bbjectief' pro-
bleem als de toenâme van het aantal homoseksuele aids-g.udl.rr.
De political oppornniry sftucture-be\adering bewees haar nut
omdatùj begrijpelijk kon maken dat in het Nederlandse model
geen mogelijkheden bestaan o- ds y¡aeg naar de politiekeveranr-
woordelijkheid voor de ontwikkeling van de epidemie te stellen,
laat staan om l¡ritiek publiekelijk te manifesreren. Daar waar in
andere politieke verhoudingen de beschuldigende vinger in de
richting van autoriteiten gewezen kan worden, kwam de 'schuld-
vraag in het Nederlandse 'zelfbestuud niet eens op.

Gamson heeft op het eerste gezicht gelijk met zijn stelling dat

I coNcrusr¡s

Getuige het laatste citaat, is het hoog tijd om de publieke discussie
over een dergelijke radicale toepassingvan het Nederlandse model
te openen. De ziekte-zelfbestuuraanpakhoort niet boven discus-
sie verheven te zijn, hoe groot zijn legitimiteit in Nederland ook is

door de lange geschiedenis van verzuiling en moderne opvarrin-
gen over ervaringskennis.

Deze conclusie kan worden verbreed. In alle gevallen waarin de
samenleving aan een bepaalde groep royaal de mogelijkheid geeft
om in eigen lring 'zichzelf' te zijn, dreigt het gwaar van intern
conformisme, zrku wanneer mensen uit de betrokken groep
door de binnen- en buitenwereld worden aangesproken op van-
zelßprekend gedeelde ervaringen, identiteiten en belangen.
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arrds geen politics øs usualisi in Nederland niet omdat de bloeiende

homobeweging in het geheel niet in staat bleek tot politieke mobi-
lisatie rondom aids, inAmerika en Frankrijkniet omdat de homo-
beweging j uist veel radicaler optrad dan ze daawoor gewoon was.

Maar het feit dat mobilisatieprocessen een verrassende wending
nemen wil niet zaggen dat de verklaring voor deze mobilisatie
plotseling ook buiten de gangbare politiek gezocht moet worden.
Ook als bewegingen zich niet direct richten tot de conventionele
politieh o[, zoals in Nederland, er van een aids-beweging über-
haupt geen sprake is, dan nog kan dit veroorzaakt worden door de

politieke context waarin deze bewegingen functioneren. Dat is
althans wat in dit hoofclstuk is beweerd.
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5 Specie kleeft anders dan cement
Over breekbare en onrbrekende banden

Politiek Nederland is veronrrusr. Of misschien moeren we zßg-

gen: politiek Nederland maakt zich eindelijk zorgen? Ook Den
Haag heeft ontdekt dat er mensen buiten de boot vallen; dat niet
iedereen profireerr, laarsraan gelijkehjk, van deo zo florerende BV
Nederland. Toegegeven, in het Haagse jargon was de tweedeling
door sommige politici al eerder ontdekt. Maa¡ nu worden de pro-
blemen breder onderkend en preciezer benoemd, denk aan de
armoedenota van het kabinet.

De meeste politieke partijen hebben met het dreigende uiteen-
vallen van de samenleving geen vrede: de samenleving moet één
geheel zijn, vi ndenzij. De lijfspreuk van Den Uyl was de boel bij
elkaar houden. En daarom hoeft het niet te verbazen dat Kola
Den Uyl-lezingin r99I detiteldroeg: "S7'elaten niemandlos'. Ook
op lokaal niveau wil men een bngedeelde stad', een wijk die
'schoon, heelenveilig' is want 'de wijk is van ons allemaal'.

Als je niemand wilt loslaten, zul je moeten.weren war mensen
bindt. Het is de klassieke sociologischevraag: hoe kan de samenle-
ving als samenJwing functioneren; wat moeren mensen delen,
willen ze enigszins vreedzaam op een beperkte ruimte met elkaar
samen leven? De zorg over tweedelingwijst erop dat de verbindin-
gen tussen mensen blijkbaar verzwaktzijn; dat er buitenstaanders
ztln die het contact met de binnenwereld, om welke reden dan
ook, verloren hebben. Er circuleren heelwatverklaringen waarom
mensen zich onderling minder verbonden zouden voelen. Het
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zrln de grote verhalen over individualisering, secularibering,

modernisering, ontideologisering, de invloed van de markt, et

cetera. De conclusie luidt onveranderlijk dat mensen meer en

meer op zichzelfworden teruggeworpen en minder met anderen

delen. Er zingen overigens ook talrijke oplossingen rond, waarvan

het ideevan arbeidsparticipatie noghet meest in de mode is, op de

tweede plaats met stip gwolgd door de moraal. Een citaat uit het
recente jaarbo ekvan Beleid en Maatschappz¡ dat als titel meekreeg

Het uerhaal uan dz mora¿l:

Het debat over normen en waarden is (,..) ook een debat over socia-

le cohesie.'Slat maakt een maatschappij tot een samenleving? \Øat
hebben we in Nederland nog samen nu het geïnstitutionaliseerde
Christendom grotendeels is weggevallen? (...) '\Øat zijn de mini-
mumeisen, die je aan Nede¡landse burgers, van welke pluimage
dan ooh mag stellen. Dit zijn problemen voor bijna het hele poli-
tieke spectrum. De antvvoorden verschillen, maar het is niet toeval-
lig dat burgerschap, gemeenschap en verantwoordelijkheidsbesef
uit hun lange sluimer zij n gekus t ft996:t) .

Ikwil het niet over de Grote Oorzaken en de Grote Oplossingen
(werh werk werk; moraal, moraal, moraal) hebben. \ü{Zanteigen-

lijk ben ik er nog helemaal niet van overtuigd dat er Eén Groot
Probleem is. Kunnen we wel zo heel in het algemeen zeggen dat er

in dit land een gebrek aan sociale cohesie bestaat? Valt de Neder-
landsesamenleving uit elkaar in talloos veel individuen?

'We moeten de problemen veel preciezer in kaalt brengen. Aan
de ene kant bestaan er in Nederland duidelijk te onderscheiden

groepen die soms zelß een behoorlijk hecht karakter hebben. Aan
de andere kant zijn er mensen die niet, ofminder dan vroeger, deel

hebben aan zo'n collectieve identiteit. Bovendien bestaan er tussen

allerlei groepen weinig contacten: de multiculturele wijk wordt
vaak als een probleem gezien juist omdat er enerzijds grote sociale

cohesie bestaat binnen groepen, terwijl deze groepen anderzijds

langs elkaar heen leven. 
'\üØillen 

we die laatste situatie veranderen,

willen we ook meer cohesie tussengroepen, dan is het verleidelijk
om te kijken naarwat de me nsen binnengroepen bindt misschien

kan de kleeflracht binnen groepen ookdienen als bindmiddel tus-
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sen groepen. Ik zal betogen dat dit echter maar ror op zeer bepaalde
hoogte mogelijk is. Het cemenr dar moer worden aangemaakt op
die plekken waar de grootste scheuren in het maatschappelijk
bestel dreigen, is van een andere aard dan wat de mensen bindt in
groepen \Maarin ze geboren worden ofdie ze zelfkteznn.

Dewerkelijkheid ziet eranders envooralveel complexer en kleur-
rijker uit dan gesuggereerd wordt door de royale noemer van Het
Gebrek aan Sociale Cohesie. Zo bestaat bij veel gemeenschappen
het probleem bepaald niet uit te weinig inrerne cohesie, integen-
deel, hier schuilt het probleem in de a¡¡akke of voornamelijk
dubieuze schakels naar de buitenwereld. Binnen andere groepen
daarentegen lijkt het probleem wel gevangen te kunnen worden
in termen van weinig ofafnemend sociaal cement. Om beter zicht
te lrijgen op interne banden en exrerne verbindingen, loop ik de
volgende vragen voor een aantal groepen langs: wie participeren
opwelke basis?'W'aarom doen mensen ditsamen?'Sl'anneer, onder
welke omstandigheden verbinden mensen zich?

De eerste vraag, de wie-zijn-wij -vraag, is heel moeilijk te beant-
woorden; het is een heikele kwestie. Gaat het bij etnische groepen
om gedeelde etnische identiteiten, om dezelfde nationaliteit, om
een g€zamenlijk geloof wellicht, of vooral om een gedeelde ge-
schiedenis? Het benoemenvan dewij-identiteit is onderan derezn
heikel omdat uit eenwij-identiteit dezij-identiteit directvolgt. Het
trekken van de grenzen betekent per definitie de buitensluitingvan
anderen. En die anderen, de buitengeslotenen, definiëren de wij-
groep vaak ook heel anders dan de wij-groep zichzeH ''\üØie wij zijn
is met andere woorden voondurend inzet van politieke strijd.

Soms lijkt het niettemin om duidelijk afgebakende groepen te
draaien; je wordt in deze gemeenschappen geboren: in de Moluk-
se wijh in de Chinese gemeenschap, uit een joodse moeder. Dit
zijn voorbeelden van wat we exclusieve groepen kunnen noemen:
anderen kunnen er geen lid van worden (je kunt wel katholiek
worden maa¡nietjoods). Bij demeestevan dezegroepen is duswel
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beklemmende kanten die van een al te grote interne kleefl<racht en
al te stringente groepsgrenzen uit kunnen gaan. Beide posities zijn
in het huidige tijdsbestek eigenlijk onbevredigend. De liberalen
onderkennen te weinig de positieve betekenis van gemeenschap-
pen terwijl de communitaristengroepsbindingen als te statisch en
te homogeen zien, alsofindividuen niet in de loop van de tijd van
identiteit kunnen veranderen ofenkele, op het oogzelß tegenstrij-
dige, identiteiten kunnen verbinden.

In plaats van direct een normatieve positie te kiezen, stel ikvoor
om de empirische weg te vervolgen: wat motiveert mensen tot
groepsbinding en tot wat voor soorr onderlinge band leidt dit? Als
we kijken naar de betekenis van de eigen identiteit in de joodse

gemeenschap dan is op slag duidelijkdat die betekenis diepgaand
gekleurd wordt door een geschiedenis van vervolging. Groepen
wier identiteiabeleving sterk bepaald wordt door het feit dat
anderen hen als outsiders ofzondebokken behandelen, hebben
onderling vaak een sterke band. Maar het is tegelijkertij d een pro-
blematische band. \Øantwat gebeun erwanneer er minder repres-

sie is, minder antisemitisme?
Ássimilatie kan plaatwinden omdat er geen ruimte bestaat om

het eigen geloof te praktiseren: dan spreken rwe over gedwongen
assimilatie. Assimilatie, het opgeven van de groepsidentiteit, kan
echter ook plaatwinden omdat de samenlwing open is, repressie

niet mee r voorkomt en dus de ruimte ontstaat om de ooit zo gedis-

crimineerde identiteit te relativeren. Dan kan het beleven van
andere identiteiten zelfs de voorkeur van betrokkenen gaan ver-
dienen. Voor de qudere Molukkers die hiergedwongen kwamen
en over een eigen vrije Mol vl<se staat daørbleven dromen, is de re-
loorgang van de hechte eigen gemeenschap dan ook een pro-
bleemivoor andere Molukkers is het RMS-ideaal minderspring-
Ievend en ligt een zekere relativering van een exclusieve Molukse
identiteitvoor de hand; voorsommige Chinezen in Nederland is
de eigen gemeenschap niet meer een veilige haven in een vijandige
ofvreemde wereld maar een onnodige beperhng van bewegings-
wijheid geworden; voor andere Chinezen is erweinig noodzaak
totintegratie in de Nederlandse samenlevingwantze redden zich,
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duidelijkwie e r nietbijhoren, bij kunnen komen, maar dat is voor

een echtwij-gevoel nog nietvoldoende. \üil een gemeenschap een

gemeenschap zijn dan moeten er eisen aan elkaarworden gesteld;

voldoet iemand daar niet aan dan is het maar de vraag of degene

niet ook tot een buitenstaander wordt. De gemeenschap bestaat

immers bij de gratie van gemeenschappelijk codes hoe zich te
gedragen, waar zich te vestigen, wat te geloven, met wie te trou-
wen, etcetera.

Maar het gaat bij de wie-zijn-wij-vraag niet alleen om de gren-

zen tussen wij en zij. De wij-groep is zelf ook niet één homogene

groep: niet met iedereen in de'eigen' groep bestaan vanzelßpre-

kend even sterke banden. Zo is het bij Molukkers veelzeggend of
jevan binnen ofbuiten dewijkbent; bij Chinezen is het devraag

uit welk land j e komt of uit welk deel van China; bij j oden bestaan

er groteverschillen tussen liberalen en orthodoxen, et cetera. Hier
doetzich binnen de gemeenschap de situatievoor die tussen groe-

pen nogveel sterker speelt: van ongelijke en soms zwakke onder-

linge banden. Om de wij-identiteit te behouden en steeds op-

nieuw te produceren, wordt er daarom nogal eens een beroep

gedaan op andere identiteiten:deze'secundaire' identiteiten zijn
vaak zelß de spillen waaromheen de gemeenschap draait het gaat

dan bijvoorbeeld om vrouwen (gedeelde selse als cement) of
ouderen (gedeelde leeftijd als samenbindende [racht).

Samen dingen doen, samen handelen gebeun op grondvan een

collectieve identiteit, op grond van gelijkluidende opvattingen,

een gezamenlijk geloofi een gedeelde geschiedenis, een gemeen-

schappelijke moraal, een zelftle landvan herkomst; maar ookdoor
een gezamenlijke vijand, door collectieve verdrijving uit een land,

door een geschiedenis van zondebok-zijn en door permanente

huitensluiting en discriminatie. Er zijn dus heel veef verschillende

redenen die mensen tot gezamenlijk handelen en tot gemeen-

schapsvorming motiveren.
Liberalen snappen weinig v n dezß redenen; ze lirijgen het

benauwd van groepen, die ze hoogstens als van tijdelijk belang

voor mensen beschouwen. Communitaristen daarentegen be-

wieroken gemeenschappen maar hebben weinig oog voor de
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tamelijk onzichtbaar, al decennia lang goed. De motieven om een

gemeenschap te vormen lopen binnen gemeenschappen, met

narne tussen generâties, stefk uiteen. De pusbfactoren die ooit

aanleiding waren om bij elkaar te kruipen, zijn voor een deel ver-

dwenen ofworden met moeite levend gehouden. De pull-facto-
ren van een open samenleving die allerlei andere mogelijkheden

en identiteiten biedt, blijken sterk te zijn.

Maar er zijn ook andere ontwikkelingen. Zo blijken jonge

generaties Molukkers en joden zich soms weer sterk te interesse-

ren voor de eigen cultuur en bloeit de homoseksuele subcultuur,

ondanks (ofdankzij?) de afnemende discriminatie, meer dan ooit
tevoren. Dat betekent dat er blijkbaar wel degelijk andere dan

alleen treurige en/ofhistorische redenen zijn om groepsculturen

in stand te houden of te herontdekken: treurige identiteiten kun-
nen worden omgevormd tot trotse identiteiten. Heelveel groepen

worden namelijk in reactie op achterstelling van de weeromstuit

trots op hun identiteit (vooralAmerikanen): blacle is beautiful, h's

a womenls world, ga\, prida et cetera.

En deze groepen blijven trots, ofalthans, ze blijven hun identi-
teit koesteren, ook wanneer ze minder marginaal geworden zijn.

De mate waarin en de manier waarop dit gebeurt, varieert echter

sterk tussen groepen. Dat nu heeft minder met groepsinterne fac-

toren te maken dan met de betekenis die de oude identiteit in de

nieuwe wereld kan krijgen. In een wereld die meer en meer draait

om etniciteit en waarin het (her)ontdekken van de eigen wortels

voor ieder inclividu een verplicht nummer lijkt te zijn, hoeft het

niet te verbazen dat ook in de Molulse gemeenschap weer meer

belangstellingvoor de eigen groep ontstaat. Dat heeft nierzozeer

te maken met de actuele situatie van deze specifieke groep, de

Molukkers, als wel met het maatschappelijk gewicht van het rype
identiteit, met de actualiteit van etniciteit in dit geval. Een ander

voorbeeld: onze wereld wordt steeds seksueler en daarmee neemt

seksualiteit als identiteitsvormende factor toe. Iedereen die ver-

wacht had dat homoseksuelen en lesbiennes met hun voortschrij-

dende emancipatie minder behoefìe zouden hebben aan een

eigen zuil komt dan ook bedrogen uit. Dat er homoseksuele
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zwemtoernooien, kermissen en braderieën bestaan is echter geen

bewijs (meer) van de achterstelling van homoseksualiteit maar

zegt iets over hoe belangrijk seksualiteit in onze samenleving is

geworden. Dat sommigen in de jongste generatie het joodse

geloofen de joodse gemeenschap herontdekken, zou kunnen pas-

sen in de heropleving van religiositeit in Nedetland. Het hoeft
helemaal niet te wijzen op oplevend antisemitisme.

Met anderewoorden: hetwijdverbreide idee dat het belangvan

collectieve identiteiten afneemt wanneer van discriminatie min-
cler sprake is, wanneer de oude redenen tot groepsvorming naar de

achtergrond zijn verdwenen, is onzin. Het hangt er maar net van

afwelke betekenis die identiteit in de nieuwe, wijde samenleving

krijgt. Van een gediscrimineerde identiteit kan het soms een

gewaardeerde worden die past in een multiculturele, multiseksu-
ele of multireligieuze samenleving. Gemeenschappen worden
dan niet gevormd uit verzet, uit angst of in reactie tegen discrimi-
nâtie, maar om positieve redenen; omdat mensen blijkbaar niet
buiten groepen kunnen en willen.

Dat kan. Op voorwaarde dat een samenleving multiselaueel,
multicultureel en multireligieus wil zijn. Afhankelijk van hoe de

samenleving zich onrwikkelt, hebben bepaalde gemeenschappen

meer kans om hun interne sociale cohesie te versterken dan ande-

re. Om maâr eens enkele bedreigingen te noemeni de joodse

gemeenschap zal in een seculariserendewereld onder druk blijven
staan; groepsvorming op grond van etniciteit zal moeilijker want
ierdacht'worden als burgeroorlogen in Europa op basis van etni-
citeit gevoerd blijven worden; en van Molukkers zal voortgaande

integratie worden verwacht wanneer in de Nederlandse politiek
zo weinig waardering voor multiculturaliteit blijft bestaan als op

ditmoment.
Natuurlijkkunnen deze groepen wanneer een dergelijk ongun-

stig klimaat zou ontstaan, de interne cohesie versterken door het

vijandbeeld op hun beurt, vanuit hun eigen zuil, compleet te

maken. In zo'n gepolariseerde sfeer gedijen fanatieke groepen die

hun eigen identiteit heilig verklaren. Dat leidt inderdaad tot grote

interne cohesie maar ook tot een breuk met de samenleving.
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] VERBINDENDE SCHAKELS

Als politici spreken over een gebrek aan sociale cohesie dan lijkt
dat soms over de gebrekkige verbindingen tussen groepente gaan,
en dan weer over te slappe banden tussen indiuiduen. Eigenlijk
zijn er rwee versies van het grote verhaal over Het Gebrek aan
Sociale Cohesie. In het eerste is Nederland een geheel geTndividu-
aliseerd land waarin van groepen uberhaupt geen sprake meer is:

dan is te weinig ldeefl<racht, te weinig groepsvorn-ring dus het pro-
bleem. In het rweedeverhaal zijn erwel groepen, maar dieworden
dan eerder als obstakel tot sociale cohesie gezien dan als de belicha-
ming daarvan: dan wordt er waarschuwend gesproken voor het
gevaar van verzuiling, voor het terugtrekken op eigen terrein. In
dit verhaal hebben groepen dus juist te veel inrerne ldeefk¡acht
waardoor er geen aantrekkingskracht meer russen groepen zou
bestaan.'Wanneer het over de multiculturele wijk gaat, horen we
eigenlijkhet weede verhaal; gaâr her over individualisering en cal-
culerende burgers dan horen we het eerste verhaal.

Het eerste verhaal is overigens gewoon onzin. Tot vervelens toe
hebben sociologen en politicologen de afgelopen jaren laten zien
dat Nederland niet in staat van sociale ontbinding is. Sterker nog,
er is nog nooit zoveel vrijwilligerswerk gedaan als de afgelopen
jaren, nog nooit zoveel collectiefactie gevoerd, en het vertrouwen
in de overheid is nog nooit zo groor geweesr. Ook met de norm-
vervaging loopt het in het geseculariseerde Nederland wel los, zo
beanrvvoordt het boven aangehaalde Jaarboek van Beleid en

Maøtschappijzelfde aan het begin opgeworpen vraag.
Het tweede verhaal snijdt meer hour: juist omdat er in Neder-

land nogwel sprake is van groepsbindingen moer de vraag aan de
orde komen in hoeverre er voldoende, draagkrachtige schakels
bestaan tussen deze groepen onderling. Zyn er nog vanzelfspre-
kend gedeelde praktijken en activiteiten die het samenleven vorm
en inhoud geven? En die ervoor zorgen dat groepsgrenzen niet zo
hard worden dat individuen als het ware opgesloten zitten in hun
eigen groep?

Wanneer we nadenken over een evenwichdge verhouding tus-
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sen interne groepscohesie en samenhang tussen groepen, dan val-
len twee uitersten af; enerzijds de situatie waarin sprake is van zeer

sterke groepsidentiteiten die zich in oppositie tot de wijdere
samenleving ontwikkelen en aldus totzeer zwakke schakels met
de buitenwereldleiden; anderzijds de situade dat groepen en insti-
tuties llauwelijks meer identiteit en kleefkracht hebben, waardoo¡
een situatie van anomie ontstaat: dat niemand meer met iemand
iets heeft of deelt. Daartussen ligt, wat mij betreÍì, ergens het ide-
aalbeeldvan open groepen en instellingen, waaraan mensen iden-
titeit ontlenen, maar die hen ook stimuleren om verbanden met
anderen te leggen. Sterker n og,zú zorgenvoor een eigen culturele
identiteit als basis en vormen een springplank voor culturele
mobiliteit (Pr ocee r99r, Duyvendak 1997).

Nu klinkt dat idyllisch, maar vooral ook nog te vaag. \Øant wat
groepen bij elkaar houdt is niet hetzelfcle als wat hele samenlevin-
gerr bindt; de identiteit die iemand aan zrln of haar eigen groep
ontleent, rnaakt hem of haar niet vanzelßprekend r¡obiel. Groe-
pen worden immers gekenmerkt door een relatief vergaande

gedeelde beleving van waarden, door overgeleverde praktijken,
ryperende instituties, jaarlijkse evenementen, enzovoort. Dat is de

kleeßtof die eigen is aan die specifieke groep; die hun specificiteit
verschaft. Laten we deze stof speci¿ no€men, specifieÞe specie dat
wat groepen bindt, gemeenschappen maakt en culturen karakte-
riseert. Deze specie is echter niet vanzelfsprekend geschikt voor de

sociale cohesie tussen groep en,zrl zetimmers juist verschillen met
anderen aan.

Het hebben van een eigen identiteit, een heldere oriëntatie op
de wereld, hoeft echter ook zeker geen belemmering te zijn voor
het aangaan van verbanden elders en met andercn, maar het is niet
voldoende. Voor dwarsverbanden tussen groepen die moeten zor-
gen voor de noodzakelijke openheid en overloop, voor de sociale

cohesie van de samenleving in haar geheel, daarvoor mo et cement

worden aangemaakt: cement dat aÌlen tot op zekere hoogte met
elkaar verbindt of kan verbinden.

De brandende vraag is dan natuurlijk: wat kan in een plurifor-
me samenleving dit cemen tzrln? Dezeverbindende schakels kun-
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nen niet de gedeelde waarden, het land van herkomst, de lange

geschiedenis ofhet geloofzijn van de specifieke specie: het gaat bij
cementveeleer om de omgangmetverschillen. Petervan Lieshout
schrijÍÌ in het communitarisme-nummervan het Tijdschrifi uoor

de Sociøle Secton'Watwe naar mijn mening niet nodig hebben, is

een theorie waarin omschreven wordt hoe en waarom we weer
over gemeenschappelijkheid praten. '$l'at we nodig hebben is een

theorie over hoe we om moeten gaan met verschillen tussen en

binnen mensen' (t996, nr. rl z: y) . Hij heeft gelijk dat het belang-
rijk is om mensen te leren omgaan met verschillen, met uiteenlo-
pende collectieve identiteiten. 'We moeten niet proberen om weer

voor heel Nederland nieuwe, gedeelde, gemeenschappelijke
waarden te genereren, maar ons concentreren op minimale nor-
men, welhaast procedurele normen die voorschrijven hoe mensen
met verschillende achtergronden met elkaar horen om te gaân en

elkaar niet links horen te laten liggen - oferger.

Dit betekent op de eerste plaats dat mensen elkaar moeten ont-
moeten. Dat klinkt buitengewoon banaal, maar iedereen die ver-

der kijkt dan de hoogstens qua huisvesting nog gemengde wijk,
weet dat scholen meer en meer wit en zwart zijn, de arbeidsmarkt
naar kleur is verdeeld evenals relatienetwerken. Het aanmaken

van sociaal cement betekent dus het opzetten van gezamenlijke

activiteiten. Hierin worden mensen enerzijds aangesproken op

gemeenschappelijke belangen; niet op wat mensen onderscheidt
maar op wat hen mogelijkerwijs bij elkaar brengt. In die gevallen
worden de verschillen dus niet geaccentueerd, gaat het niet om de

specifieke specie maar om wat buurtbewoners, of ouders, ofoude-
ren, ofautobezitters, offietsers, ofdrugsoverlast-ondervinders, of
sporters verbindt. Het zijn deze groepoverstijgende elementen die

voor een onderlinge band tussen heel verschillende mensen kun-
nen zorgen. Maar zelß dit veronderstelt een minimale belangstel-

ling voor anderen; het kunnen zien van anderen a1s speelkame-
raad, als bondgenoot ofals leeÍìijdsgenoot.

Anderzijds betekent (het werken aan) sociale cohesie in een

pluriforme samenleving ook: erkenning van verschillen. Op-
nieuw, het gaat er niet om zo hoog in te zetten dat iedereen voort-

roo

SPECIE KLEEIIT ANDERS DAN CEMENT

durend nieuwsgierig moet zijn naar de eigenaardigheden van de

ander. Maar verschillen, of ze nu leuk oflastig zijn, moeten tot op
zekere hoogte gerespecteerd worden omdat de samenleving

anders inderdaad uit elkaar valt. Sociale cohesie kan in een divers

land als het onze dus niet betekenen: een homogene wijk, stad of
land, De ongedeelde stad, de 'hele' wijk, de wijk is van ons alle-

maal-dit inclusieve denken is prachtigopvoorwaarde dat mensen
juist ook worden getolereerd als ze ãnders' zijn. Sociale cohesie

nâstreven door verschillen teniet te willen doen, werkt niet: dan

trekken mensen zich in hun eigen gemeenschap terug.

Het definiëren van gemeenschappelijke belangen enerzijds, en

heterkennen van en leren omgaân metverschillen anderzijdszyn,
toegegeven, de wat globale pijlers van het werken aan sociaal

cement. De eerste taak is inhoudelijk (het opsporen wat mensen

bindÐ, de tweede procedureel: het vaststellen van spelregels voor
het oplossen en kanaliseren van conflicten, voor wat mensen

scheidt.

Uit het voorgaande bleek dat relatief zwakke schakels het best

versterkt kunnen worden door mensen aan te spreken op een

gemeenschappelijke 'secundaire' identiteit. Deze regel gaat voor
contacten tussen groepen nog meer op: hier delen mensen

immers op z'n hoogst secundaire identiteiten. Het is vaak beter

mogelijk om mensen bijeen te brengen als moeders, of als oude-

ren, dan door ze primair aan te spreken op hun - verschillende -
etnische identiteit.

Met name bepaalde instellingen in de buurt zouden een dra-

gende rol moeten spelen bij dit werken aan sociale cohesie: het

zouden plekken moetenzijnwaarmensenvanverschillende origi-
ne elkaar op een alledaagse basis treffen. Dat zouden dus de basis-

school moeten zijn, de sportclub, het buurthuis ofde bibliotheek.
\Øanneer die ook allemaal georganiseerd worden op basis van

kleur, nationaliteit of etniciteit, dan is de sociale cohesie uit de

samenlevingverdwenen omdat de sociale cohesie binnen groepen

te sterk is.
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6 Hetbelangvanderden
Over opbouwwerk, sociale cohesie en
multiculturaliteit

Gelet op het recente verleden is het allerminstvanzelfsprekend dat
de Gradus Hendrils-leerstoel bij de Faculteit der\Tijsbegeerte in
Rotterdam is ondergebracht. \Øant filosofen en Rotterdamse
sociologen die zich de afgelopen decennia met het welzijnswerk
hebben bemoeid, hebben, althans in de ogen van veel opbouw-
werkers, meer kwaad dan goed gedaan. Ik zal kort ingaan op twee
critici * de socioloog Bram Peper en de filosoof Hans Achterhuis

-, wat mij gelijk in staat stelt de thematiek van deze oratie, 'het
belangvan derderi, te introduceren.

lnr97z,nu dus precies vijfentwintig jaar geleden, verscheen de
dissertatie van Bram Peper over de ontwikkelingvan het opbouw-
werk: Vorming uøn welzijnsbeleid. Euolutie en eualuatie uan het
opbouwwerk.]üy'ie het boeken de daaropvolgende discussies leest,

zou nietvern'achten dat juist in degemeentewaar Peperals burge-
meester de scepter ønaait het opbouwwerk zo'n gewaardeerde
werksoort is. Zo stelde Peper onder andere dat'het feit dat er
zoveel opbouwwerkorganisaties in ons land zijn, meer zegt over de
autonomie van een beleidsproces dan dat het wijst op een reële

behoefte' $972366). Die uitspraak trof het opbouwwerk begin
jaren zeventig in het hart. Opbouwwerkers vonden toen de

gedachte onverdraaglijk dat hun werkeen door de overheid gepa-
rachuteerd project was dat bovendien geen weerklankzou vinden
bij de groep \Maarvoor zij wilden opkomen. Opbouwwerkers
zagen zichzrelf namelijk als instrument in handen van de bevol-
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leerstoel in dz wetenschappelijke grondslagen uan het
opbouuwerh aan d¿ Fa¡ubeit dzrV(ijsbegeerte uan dc
Erasmus Un iuersiteit Ronerdam

king; zij wilden in die jaren de stem van bewoners in het stadsver-

nieuwingsproces versterken. Het opbouwwerk positioneerde
zich tegenover de overheid, de hutoriteiteri.'In dit gepolariseerde

denken van begin jaren zæventig was er geen sprake van dat
opbouwwerkerc zichzrlf zagen als derde partij naast burgers en
bestuur; er was ge en ruimte om het belang van opbouwwerkers als

derden te onderkennen."
Têrwijl het opbouwwerk meende voldoende legitimiteit te

kunnen ondenen aan ztln identific¿tie met 'de buurC, nam de

waarderingvoor dit type werk onder sociologen, filosofen en poli-
ticologen na r 972 alleen maar verder af. Steeds vaker viel te belui-
steren dat het welzijnswerk niet van belang wa.s maar een eigen

belang høà: erwas sprakevan hieuwevrijgestelden .¿ Deze lritiek
werd onder andere geformuleerd door Daalder, Van Doorn,
Vuysje en Van Tenenr, en culmineerde in het beruchte boek dat
Hans Achterhuis eind jaren zeventig schre ef: De marþt uøn wel-
ztjn en geluh.6 Hierin werd niet alleen beweerd dat het welzijns-
aanbod de welzijnsvraag opriep - en dat'dus' de belangen van de

aanbieders zouden prevaleren -, mâar zelfs dat de afnemers er
slechter van werden als ze van het aanbod gebruik maakten: 'Hoe
meer welzijnswerkers en instellingen er zln, hoe meer welzijns-
nood geschapen wordt' ft98ory2). Deze stelling, notabene van
een fìlosoofwerkzaam bij andragologie, werd geloofd. En de gelo-
vigen bwonden zich overal, ¿¿k in dã l<ring uin h.. *.lzijnsrierkt
en de andragologie.8 Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de

andragologen, nietlanger overtuigdvan eigen nut ofnoodzaak, in
de jaren tachtig even snel verdwenen als datznin de jaren zeventig
waren opgekomen (Duyven dakrygí;Gastelaars r99o).

De wetenschappelijke discussie over hetwelzijnswerkverstom-
de in de jaren tachtig.t Afgezien van enkele getrourvrr'en, meden
sociale wetenschappers en filosofen deze sector. Pas eind jaren

tachtigzien we, parallel aan een zekere maatschappelijke en poli-
tieke herwaardering van 'het sociald, een oplwing van de acade-

mische belangstelling. De vestigingvan deze leerstoel, tussen r99o
en r99t bezet door mijn voorganger dr.ir. Cees de \Øit, is hiervan
een uitdrukking. En dat de leerstoel genoemd is naar dr. Gradus
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Hendriks, de belangrijkste man - inderdaad: een ambtenaar--
achter de ontwild<eling van het opbouwwerk in Nederland,
bewijst dat deze werksoort de schaamte over zijn herkomst als

'overheidsinitiatief' weer voorbij is.

Er is sinds het begin van dejaren negentig iets ten goede gekeerd

in het denken over burgers, bestuur en welzijnswerk. Het belang

van het werk staat niet rneer a priori of uitsluitend gelijk aan zijn
eigenbelang. Het belang van het opbouwwerk kan langzarner-

hand weer verstaan worden als de belangrijkheid, het gewicht van

hetwerkvoor anderen. Opbouwwerkem worden belangrijke der-

den.

In deze oratie zal ik, naast het belang van opbouwwerkers als

derden, 'het belangvan derden op nog drie manieren uitwerken.
Zoheeftde opbouwwerkerzelf behoefte aan detden: nu hij ofzij
het niet meer zo zekerweet als in de ideologische dagen van weleer,

heefr de opbouwwerker belang bij collegiale ondersteuning en

tegenspraak. Bovendien kunnen naast opbouwwerkers ook ande-

ren, zoals politici, als derden van belang zijn voor buitengesloten

groepen. En ten slotte is een goed begrip van het belangvan der-

den, van anderen, essentieel voor he t multicultureel samenleven.

Z DE OPKOMST V.{N HET AUTONOME 
.ZELF' 

EN DE

NEERGANG VAN HET OPBOU'W'!øERK

Dat het opbouwwerk als derde van belangkon zijnvoor achterge-

stelde burgers was begin jaren tachtig niet meer vanzelßprekend.

Kort gezegd kwam dit cloordat het opbouwwetk rneegesleurd

werd in de kritiek op 'de maakbare samenleving'. In deze kritiek
waren rwee tefmen vân groot belang: paternalisme en zelfont-
plooiing. Maakbaarheidambities konden, volgens deze redene-

ring, nooit bijdragen aan de vergroting van zelfontplooiing, want
zelfontplooiing kon uitsluitend het werk van mensen zelf zljn.
Het paternalistische ingrijpen door derden, ofhet nu goeclbedoe-

lende politici of betrokken opbouwwerkers waren, verminderde
ofverhinderde zelfonçlooiing (Schuyt 19 911ry9+; Duyvendak en

DelHaantggT).
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Deze kritiek op patemalisme was in de loop van de jare n zestig
met een beroep op ãutonomie tor onrwikkeling gekomen. Veel
van de zorgende en vormende taken van de staat werden rond die
tijd door clienten en personeel als bevoogdend, als'heteronoom',
bestempeld en in de beklaagdenbank gezet. Binnen het onder-
wijs'o, de psychiatrie (Tonkens ry96) enhet welzijnswerk keerde
deze klitiek zich vervolgens echter als een boemerang tegen het
personeel, de 'nieuwe vrijgestelden' zelf, met hun explicier norma-
tieve en in die zin ook paternalistische doelstellingen.

De geuoe liglteidvoor paternalistische praktijken was halverwe-
ge de jaren zeventig zo groor geworden dat plannen van politici,
alleen al vanwege het feit dat ze aan de top werclen ontwikkeld,
zwaar onder vuur kwamen te liggen. Dit betekent evenwel nog
niet dat het hoogtepunr van de maakbaarheid ook in die jaren lag.
Integendeel, onderz,oek wijst uit dat de periode russen r94S et1

ry65 als de glorietijd van de maakbare samenleving moet worden
beschouwd." In de wederopbouwjaren waren vergaande vormen
van paternalisme nogheel gewoon- denk aan de door de overheid
gefinancierde en door het particulier initiatief uitgevoerde
onmaatschappelijkheidsbestrijding (Galesloot en Schrevel 1987).

Dat waren ook de jaren waarin de uit Amerika geirnporteerde
methode van community organìzationals opbouwwerk in Neder-
land onder regie van het ministerie van Maatschappelijk\Øerk een
hogevluchtnam.

Verschillende auteurs hebben erop gewezen dat in de uitbouw
van het professionele welzijrxwerk de kiem lag voor de kritiek op
paternalisme. Deze'moderne' sociaal werkers verwierpen name-
lijk het paternalisme van het verzuilde particulier initiatief dat
gestoeld was op werelclbeschouwlijke en nier op professionele
gronden." De'modernen profileerden zich daarentegen op hun
technisch-professionele vaardigheden. Een volgende generatie
welzijnswerkers, die in de jaren zesrig en zevenrig werd opgeleid,
keerde zich zowel tegen het moralisme van de verzuilde sociaal
werkers a1s tegen het zogenaamd neutrale karakter van de 'moder-
ned. Maar deze welzijnswerkers deden dit op een paradoxale
wi1ze, wantzijwaren in hun ideologische bevlogenheid minstens
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zo paternalistisch als de oudere garcle.

Sterker dan welke andere werksoort bleek het zwaar gepoliti-

seerde opbouwwerk op twee gedachten te hinken: enerzijds

moest, oln de mondigheid van achtergestelden te vergroten de

wereld worden veranderd, maar anderzijds droegen opbouwwer-

kers zelf bij aan die onmondigheid door voor de onmondigen te

beslissen waarom en hoe de wereld moest worden veranderd''¡ Uit
de geschiedenis van het Nederlandse opbouwwerk blijkt dat het

probeerde uit deze paradox te ontsnappen door in de jaren zeven-

tig, de tijd van de stadsvernieuwirtg, te gaan werken vanuit 'het

perspectief van Lrewoners' (Broekman 1987; Gerrits 1997;Fl.ue'

ring, a.w.; Koenis, a.w.: p. 67 e.v.; Michielse 1977; Nijenhuis en

Schouwman r98o; Kuypers r98r; Schuyt, a.w.: p. 34 e.v.; Vreeswijk

a.w.). Opbouwwerkers z.agen zichzrlf in 'de strijd om de buurt'
vaak als een sociale beweging gericht tegen de overheid. Zonder

clat hiermee het probleern van het beter-weten vetdween want

opbouwwerkers wisten nog steeds wat 'de' bewonersbelangen

waren en hoe die goed behartigd konden worden.

l)eze opstelling nu knaagde aan hun geweten, aangezien vanaf

dejaren zeventig het idee dat mensen zelf moesten bepalen hoe ze

zich wilden ontplooien, onomstreden was. De spanning die

besloten lag in de rnondigheidsbevordering werd in de jaren tach-

tig uiteinclelijk langs twee lijnen 'opgelost'. Enerzijds door ver-

gaande professionalisering, door specifieke deskundigheid te clai-

men en aßtand te nemen van het activistische opbouwwerk: 'de

nieuwe zakelijkheid' (Bezemer l98o). Anderzijds was er de stro-

rning van de'romantisch vitalisteri, die juist geen professionalise-

ring voorstoncl maar de kenmerken van een sociale beweging

trachtte te behoude¡r. l)eze opbouwwerkers wilden het niet meer

'heter weten' dan hun 'cliënten. Maar hierdoor verloor het

opbouwwerk wel zij n (eigen) gez-icht.

De titel van Achterhuis' boek, De marþt uøn welzijn en geluk,

bleek achtera f ni.et zozeer van clescriptieve aard te zijn, maal was

van, zoals dat tegenwoordigheet, performatieve aarcl: cle boektitel

maakte zich waal in de jaren tachtig die, ook in de wereld van zorg
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en welzijn, gekleurdwerden door bezuinigingen, een oprukkende
marktideologie en privatiseringspraktijken. \ØaarAchrerhuis een
klitiek op de welzijnsmarkt wilde formuleren'+, bevorderde hij
door het hanteren van een radicaal autonorniebegrip de door-
braakvan hetliberale denken-een denken dat tot op dar momenr
in de naoorlogse Nederlandse politiek marginaal was geweesr
(Dulvendaken De Haan 1997 (teverschijnen)). Liberalen bleken
met hun accentuering van zelfontplooiing door vrije individuen
uiteindelijk de meest natuurlijke erfgenamen te zijn van de anti-
paternalistische beweging van de jaren zesrig en zevenrig.'r \(/aar
linkse partijen, net zoals het opbouwwerk, bleven worsrelen rner
de paradox dat zij bepaalden dat onmondigen mondig moesren
worden, poseerden de liberalen meer en meer als anti-etatisten.
De anti-politiek van de liberalen, partijpolitiek gevangen in de
leuze van 'gewoon jezelf zijn', was niet kwetsbaar voor paternalis-
mekritiek. Progressieve politici en welzijnswerkers waren vervol-
gens de gehele jaren tachtig zoet met zelfkritiek, in plaats van dar
klitiek werd geformuleerd op het overtrokken idee van het auro-
nome'zelf'.'6

Hetleekde sociale sectorgrotencleels te ontgaan dar in diezelfde
tijd in de filosofie een opva[ende relativeringen contextualisering
plaats vond van het autonoÍìe subject, van het zelf (Kunneman
1996: to3-to8). Of her sprak de secror nier erg aan, bijvoorbeelcl
omdatAchterhuis, nota bene mer een beroep op de anti-humanist
Foucauit (C)osterling en Prins r99r), een loflied bracht op het
autonorne subject (Gouws r988). Hoe het ookzij, (post)strucr¡-lra-

listen en vele anderen lieten cloor cle geschiedenis van het zeifte
schrijven zien dat een rigoureuze verabsoluteringvan her autono-
me individu a-historisch en onsociologisch was (Bussemaker
1983; Ltrkes ry85lt97l; Trylor 1989). En bovendien ook onge-
wenst, althans volgens de communitaristen onder hen (Maclnry-

discussie werden lìberale no tiesvan' the unencumbered self scherp
aangevallen (Benhabib ry92):watis her autonome individu zon-
der de sociale verbanden waarin her verkeerr, zoals de farnilie, cle

buurt, het bedrijI de gelooßgerneer.rschap, de sporwereniging, de

ro7

\I'AAR BLIJIìT DE POLITIEK?

-l \



!(i AAR BLIJFT DE POLITIEK?

subcultuur ofde partij? Deze laitiekkrvam deels uit conservatieve

hoek, waar men bezorgd was over het uiteenvallen van traditione-

le gerneenschappen en vert¡anden. Maar ook feministisch geo-

riënteerde filosofen klitiseerden de miskenning van de betekenis

van afhankelijkheid en zorg die blijkt uit de overtrokken accentu-

ering van de autonomie van het individu.'7

Hoewel het comtnunita¡isme vanwege de problematische sta-

tus van groepsidentiteiten in ons recent ontzuilde land hier aan-

vankelijk enigszins wantrouwig werd onwangen (Duyvendak

1994), is aan het eincl van de jaren tachtig ook in Nederland sprake

van een relativering van het autonome zelf' Zijhet dat het vooral

een empirhche relativering is. Enerzijds doordat wordt aange-

toond dat alle mogelijke vormen van betrokkenheid van mensen

op en bij elkaar nog steeds bestaan (Bovens en Hemerijck 1996;

Dekker 1994; voor deelname aan sociale bewegingen o'a. Duy-

venc{ak et aI. ry92), anderzijds doordat de situatie wordt aange-

klaagd waarin sommige mensen door de harde marktsamenleving

buiten de boot vallen. Deze individuen zijn inderdaad o zo

autonoom, maar ze hebben niets meer te kiezen.

Een aantal auteurs betoogt dat de Neclerlandse situatie bij uit-

stek laat zien dat er geen zero-surn-verl'touding hoeft te bestaan

tussen individualisering aan de ene kant en hechte onderlinge ver-

banden aan de andere kant.'s Collectieve identiteiten lijken zelß

voorwaarde te zijn voor het vorm kunnen geven aan een eigen

leven: nauwe verbindingen met anderen zijn hieruoor constitutief

in plaats van belemmerend. Deze sociologische blik maakt het

ook mogelijk orn te ouderkennen dat niet iedereen gelijke moge-

lijkheden heeft orn zijn of haar leven naar 'e igen inzichten in te

richten. Zo kan dus de vraag (weer) aan de orde komen ofmensen

geholpen mogen en kunnen worden, door derden, om meer gleep

op hun eigen leven te krijgen.'e

In de jaren negentig komt de absolute, liberale opvatting vân

autonomie fundamenteel ter discussie te staan.zo Zo verschijnt in

1994 eenpublicatie van de hand van Paul Kuypers en Jos van der

Lans onder cle niet mis te verstane rircI Naar een modern pøterna'

lisme. Ouer de noodzaaþ uan sociaøl beleidft99l. Uit het onthaal
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van dit boek (Kuypers en Van der Lans r994;Yancler Laan 1994)
blijkt dat worclt onderkend dat de impasse van de;"r"" ,".t*lg
alleen doorbroken kan worden door het idee van autonomie
enigszins te relativercn, zonder dat clit overigens zou moeten lei_
den tot een terugval in hoog-ideologische inrerventies. Kuypers
en Van cler Lans pleiten ook zelfbepaald niet voor..n .erh.rrr.l
van de wereldverbererende opbouwwerker noch voor'het door de
voorcleur persen van menrale hygiëne, fatsoe n of zedenbesefzoals
dat in het verleden het geval was'." Het gaat hen veel meer om he t
aanklagen van een cultuur van verwaarlozing, onverschilligheicl
en afzijdigheid, onrsraan onder het momvan respecr vo01. arlrorlo-
n-rie.

Nu erweer ruimte is om het belangvan clerden te onderkennen,
keert een oucl clilemrna rerug. Opbouwwerkers nieuwe stijl
mogen dan geen zeþer-weters meer zyn, modern-paternalistische
opbouwwerkers blijven beter-weters. Zij nemen het immers op
voor mensen die er niet altijd om gevraagd hebben. En niet alleen
bij interventie, ook bij abstinentie neemr de opbouwwerker een
normatieve beslissing." De opbouwrverker is, in de woorden van
Kees Schuyt, een evenwichtskunstenaar, clie moet kr-rnnen bepa-
lenwanneerwel enwanneer juist niet moetworden opgetreden.'¡

De fìlosooflolle Nauta srelt dat dit probleern van het gevraagcl
én ongevraagd 'representereri van anderen onoplosbaar is maar
juist daarom om het afleggen van rekenschap aan derden vraagr.,4
\(/ant net zoals het paten.ralisme van de opbouwwerker mecle
gerechwaardigd kan worclen door een zekere relativering van de
autonomie van cliënten, zo moet ook de autonomie van opbouw-
werkers op haar beurt worden gerelativeerd. Opbouwwerkers
nieuwe stijl, die niets meer zeker weten, rnoete n op zoek gaan naar
anderen, naar derden, om interventies te overleggen, veranr\,voor-
ding afte leggen en zich aan klitiek l¡loot te stellen. En claar ver-
schijnt de nveecle betekenis van 'het belang van derden': derclen
zijn van belang voor opbouwwerkers nieuwe stijl, voor beter-
weters, niet voor zeker-weters.

Villen opbouwwerkers effectief kunnen oprreden dan is het
noodzakelijk dat zij hun verhoucling tot de groepen waarvoor zij
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zich inzetten én hun verhouding tot elkaar opnieuw bepalen.

Maar rninstens zo belangrijk is dat zij hun relatie tot de politiek
opnieuw ijken door het belang van cle politiek te hetwaarderen.

Dit brengt ons bij het belang van delden, nummer drie: hoe kan

de politiek haar rol als derde waarmaken?

nog steeds de rweedeling leefwereld<->systeem? Rechwaardigt cle

keuze van opbouwwerkers voor 'de onderkant van de samenle-
ving' dit dichotome denken en, belangrijker nog, is de onderkant
van de samenleving mer dez€ conceptualisering het beste gehol-
pen?

In zljn recenr€ boek Vøn theemutscubuur natff aølhman-ego
kritiseert de filosoof Harry Kunneman Habermas' gebrekkige
oog voor de talloze en diverse 'interferenties' tussen sysreem en
leefwereld. Dat zou opbouwwerkers aan het denken moeren zet-
ten. \øant ervaren zij in allerhande activiteiten niet dagelijks dat
de wereld veel complexer is dan de rweedelingen waarmee zij de
wereld nu duiden? Neem de sociale vernieuwingsinitiatieven,
gezamenlijk gedragen door burgers, opbouwwerk én bestuur: had
de politiek hier uitsluitend een beperkencle rol? \Willen we begr.ij-
pen hoe cle kernactiviteir van het opbouwwerk - het stimulèren
van departicipatievan de bevolking-kan plaatsvinden, dan moer
worden gebroken mer opvarringen waarin de politiek primair als
vijand verschijnt.rr

Diverse aureurs wyzen op de positieve samenhang russen een
open, uitnodigende opstelling van politieke autoriteiten enerzijds
en onnvikkelingsmogelijkheden van achtergestelde groepen en
individuen anderzijds.:+ Ook in een vergelijkencle studie naar
sociale bewegingen, die ik met enkele collegae onder leiding van
de politicoloog Hanspeter Kriesi aan de Universiteit van Amster-
dam heb uitgevoerd, constateerclen we dat een ondersteunen-
de-in jargon heet dat 'faciliterende'--politiek van levensbelang is
voor een hoge mate van participatie (Duyvendak r995a; Koop-
mans r99t; Kriesi et ù.tgg). De politicoloog Ruud Koopmans
heeft deze doorslaggevende facoren voor het in beweging ko-.n
van mensen - voorrbouwend op het werk van de historisch socio-
loog Charles Tilly (t978: it e.v.) - als volgt gesysremariseerd: het
gaat om het bieden van succeskansen, om weinig repr-essie en veel
ondersteuning; en om her wekken van de verwachting bij burgers
dat hun bijdrage van betekenis is (Koopmans r99o).

Mensen blijken alleen geloof in eigen kunnen te hebben door
erkenning en ondersreuning van anderen, waarbij het juist van

3 DE KOLONISERING VAN DE LEEF'WERELD?

OF DE MOBILISERING VAN DE CIVIELE MAATSCHAPPIJ?

Het zal wellicht bekend zijn dat de Duitse filosoofJürgen Haber-
mas en de Franse socioloogAlain Touraine onder opbouwwerkers
nog steeds grote populariteit genieten." Habermasiaanse termen
als systeem en leefwereld, en dan met name 'de kolonisering van

de leefwereld door het systeem', worclen opbouwwerkers met de

paplepel ingegoten.'6 In alle mogelijke teksten kunnen we lezen

dat de communicatieve openheid het grootst is wanneer de

invloed van het systeem, gedomineerd cloor macht en geld, het
kleinst is.'z Het communicatietheoretische perspectief wordt
begrepen als een zero-sum-model,waarin macht en geld'8 binnen
de perken van het systeem moeten blijven, wil de leefuereld haar
'eigen kwaliteiten maximaal kunnen ontwikkelen.

Ook in Touraines theorie'e lijkt het onmogelijk dat er een posi-

tiefverband bestaat tussen enerzij ds de société politique en ander
zljds de société ciuile (hoewelbij hem van 'cle macht' niet louter een

dreigende, koloniserende werking uitgaat). In Touraines dichoto-
me denken is evenmin plaats voor een dynamische, elkaar verster-

kenclewisselwerking tr-rssen bestuur en burgers;o: de ruimte van de

één lijkt per detnitie ten koste te gaan van de mogelijkheden van

de ander.r'
Misschien snijden Touraines ideeën in Frankrijk nog wel enig

hout. Dat is immers een land met een sterke, gesloten staat. En clat

Habermas' theorie in de gepolitiseerde en gepolariseerde jaren

zeventig bij de opbouwwerkers zo aansloeg, hoeft niet meer te ver-

bazen: de leefwereld was voor hen immers een fijn ruim begrip

waardoor ze aan de goede kant van de streep konden staan tegen-

over'het systeem'.¡' Maarwaarom gebnriken veel opbouwwerkers
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het grootste belang is dat die anderen macht hebben. Als de litera-

tuur over sociale bewegingen iets leert, dan is hetwel dat mensen

hun situatie pas kunnen problematiseren wânneer ze daartoe dç

kans lrijgen (Ayary9o; Klandermans ry92;McAdam r98z; Tär-

row 1994); wanneer hun positie door mensen met meer macht zo

versterkt wordt dat ze weer in zichzelf gaan geloven (Koopmans en

Duyvendakrgg5).
Zeker, wanneer de paarse politiek met haar marktideologie

doorzetrr en de subsidiëring en waarderingvoor intermediairever-

banden onder invloed van modieuze onwlechtingsretoriek blijft
afnemen, dan kan de sterke civiele maatschappij in Nederland

onder drukkomen te staan. \Tantwaar Paars meent dat een terug-

tredende overheid ruimte schept voor een bloeiende samenleving,

blijkt het tegendeel te gebeuren: een overheid die zich terugtrekt,

verzwakt het maatschappelijk middenveld. Maar de paarse poli-
tiekis ambivalent. Zo klinkt in dewelzijnsnotavan staatssecretaris

Têrpstra, Naar eigen aermogen, enerzijds een radicaal autonomie-

begrip en een koloniserende opvatting over de rol van 'de macht'

door. Anderzijds worden in deze nota ook gloedvolle passages

gewij d aan de noodzaak om van overheidswege de voorwaarden te

blijven garanderen waardoor mensen zichzelf beter kunnen red-

den.¡6

Deze laatste stellingname nuverdient ondersteuning. Maar pæ

wanneer zowel gebroken wordt met het anti-systeemdenken als

met radicale autonomienoties kanworden beargumenteerdwaar-

om de overheid die taken op zich moeten blijven nemen. \Øie de

Nederlandse opbouwwerkhandboeken opslaat ofzich verdiept in

de angelsaksische literatuur over empowerrnen¿ vindt daarin

ideeën over het belang van de overheid als ondersteunende derde

overigens meer en meer terug. Hoewel de termen soms noghaber-

masiaans zijn, wordt 'het systeem' hierin steeds minder als eendui-

dig negatief gekrvalificeerd. Zo schryft Harry Broekman in

Opbouwwerh. Methodrn, technieþen en terreinen:'Eens te meer

wordt duidelijk dat een leefwereld bestaat bij de gratie van een sys-

teem, dat het één niet louter goed en het ander niet louter slecht is.'

Het blijft niettemin wenselijk om nog een stap te zetten. Het

\øAAR BLIJFT DE POLITIEK?
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dichotome zero-sumÅenken is namelijk niet alleen een wapen in
handen van de ideologen vm een terugtredend. o,r.rh.id, h.t
draagt ook bij aan een verkeerd zelfbeeld van het opbouwwerk.
flet opbouwwerk is namelijk pas van waarde voor achtergestelde

groepenwanneerhet bruggen kan slaan naar overheden, wanneer
het zrjn machtige rol als intermediair speelt.¡z Ik beschouw het als
een van de belangrijlate taken voor de komende jaren om op basis

van concrete analyses van participatieprocessen de ondersteunen-
de, 'derde' rol van zowel de overheid als het opbouwwerk nader
onder woorden te brengen. Het gaat om de formulering van een

þositieve' theorie waarin relaties russen actoren in uiteenlopende
maatschappelijke sferen niet bij voorbaar als beperkend maar als

elkaar versterkend in kaart worden gebracht.:8

4 DERDENENANDEREN: OVERSOORTENVERSCHILLEN

Er kleven aan het gebruik door het opbouwwerk van de noties
'leefwereld' en 'systeem' verschillende problemen. We zagen zo-
juist dat deze tweedeling blind maakr voor de mogelijk positieve
effecten van het politieke systeem op bevolkingsparticipatie: hier-
door wordt het belang van de politiek als derde miskend. Maar
genoemde noties vomen ook geen goed uitgangspunr voor
opbouwwerkers die gemengd samenleven in wijken en buurren
willen aanpakken, en dar brengt ons voor de vierde keer bij 'het
belang van derden. In het nadenken over de vraag wat sociale
cohesie in een steeds pluriformere wereld betekent, z\n de rczige
kenmerken die met de leefwereld worden geassocieerdr - com-
municatieve gelijkwaardigheid, sensibiliteit en authenticiteit -
weinig behulpzaam. De nieuwe omgangsvormen in cultureel
heterogene wijken- omgangsvormen dievaakeen functioneel en
instrumenteel karakter hebben - moeten niet sreeds op nosralgi-
sche toon worden vergeleken mer de o zo geze.lligevolksbuurten
van weleer, waarop met rerugwerkende kracht alle kenmerken van
een goede leefwereld worden geprojecteerd.

Ook dit lijkt me een belangrijke kwestie om de komende jaren
bij stil te sraan. Her gaar immers om de doelen die het opbouw-
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werk en anderen zich in een multiculturele wijk stellen. Naar

welke omgangsvormen wordt gestreefcl? 
'Welke betekenis heeft

'multiculturaliteit' eigenlijk? Tot nu toe worden termen ¿lg

'gewenste heterogeniteit' en 'menging' in allerlei sectoren met een

opvallende lichwaardigheid in de mond genomen. Zo staan wel-
haast alle participanten in de volkshuisvesting een beleidvoorvan
'differentiatie', hetgeen meestal neerkomt op het bouwen van
(duurdere) koopwoningen in wijken met veel sociale woning-

bouw.a" Maar de argumenten die hiervoor worden aangedragen

lopen per situatie sterk uiteen en de met differentiatie nagestreeÊ

de doelen zijn soms bijzonder hoog gegrepen: 'Het economisch

draagvlak van een buurt moet worden vergroot door meer hoge

inkomens naar de wijk te lokken of mensen met hoge inkomens

die al in de wijkwonen voor de buurt te behouden (geciteerd in
Hilhorst 1996:gz); 'het differentiëren van hetwoningbestand zou

niet alleen de (veronderstelde) eenzijdigheid van de bevolking

doorbreken, maar ookeen belangrijke bijdrage leveren aan dever-

betering van het leefldimaat in deze wijken.'+' Soms lijkt het alsof

de vele problemen die zich in enkele buurten concentreren ook in
die buurten zouden kunnen worden opgelost.a' De volkshuisves-

tingsdeskundige Arnold Reijndorp merkt echter op: 'Het blijft
een raadsel hoe het toevoegen van enkele honderden duurdere

woningen de leefbaarheid in de goedkope pordekflats vijftig
meter verder bevordert. Laat staan dat duidelijk wordt hoe een

dergelijke differentiade de maatschappelijke kansen van de werk-

loze en laagopgeleide bewoners verbetert.'+'

Dit zijn centrale krvesties voor de leerstoel: welke sociologische

noties liggen besloten in de ruimtelijke ambities tot'menging'?

Zullenmensen uit koopappartementen hun bestedingen in hun
'eigen wijk doen? ZaJ. de sociale cohesie in een dergelijke buurt

door deze vorm van menging toenemen? Dit valt nog te bezien.+

Onderzoekwijst namelijk uit dat de rijkere, mobiele een- en twee-

persoonshuishoudens, die in dergelijke 'gemengde' wijken wo-

nen, eerder in destaddan in dewijkleven. Enviceversa: dewijken

waarin de bewoners het meest buurtgericht zyn - daar waar

ouders met schoolgaande kinderen leven -, zijn vaak homogeen

Ír4
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qua opleiding en inkomen.+¡ Maar stel dat de bt
i. n i nd.rdr rã h e rero ge ner wo rd.,,-, q r i .p ùåË ï:ii::å::"ï:
welke terreinen zal die mengingdan plaatsvinde"n? \ØJä;ä;;
bijvoorbeeld ook door in gemengde schoolgang? Zullen;.;r;;
¡net hogere inkomens hun kinderen op de wijlãch..l d;;;\Ø;
fecenre rapporren van het sociaal-cultureel planbureau 

leest,
',veer dar nog weinig scholen echt als ontmoetingsplek tusr..,t l"-
deren met verschillende_achtergrond.n fu.t.tion.ren (zie ook
Tazelaar ry96). ondanls lovenswaardige initiatieven als de Brede
School, segregeerr het Nederlandse onderwijs naar kleur en dus
ook naar klasse.

De vraag wat het volkshuisvestings- en onderwi jsbeleid hierte-
gen kunnen en moeten ondernemen, is overigens niet gemakke_
lijk te beantwoorden. \Øant kleur- en klassenscholen m"ogen dan
ongewenst zijn - juist omdat deze niet uit vrije, 

^utorrornè 
k.,r".,

onrsraan -, scholen met een eigen identiteit op onderwijskundige
of levensbeschouwelijke grond kunnen daarentegen'bijdragãn
aan een pluriforme samenleving. Moeren, -"t "rã"." *áo.dir,
alle kinderen zoveel mogelijk samen naar school óf is samenscho_
ling op grond van cultuur, godsdienst, levensstijl ofonderwijsme-
rhode ook van waarde? Moet iedereen, ongeacht 

".ht..gro.rd 
.r,

levensstijl, zoveel mogelijk door elkaar heen wonen, of verdient
samenwoningvan mensen met eenzelfcle identiteit de voorkeur?

\Øiemeent dat een pluriforme en multiculturele sarnenleving
slechts kan bestaan bij de gratie van sterke collectieve iclentiteiren
zalsamenscholingen samenwoning toejuichen. \Øie echtervreesr
dat hierdoor zulke srerke groepsbanden zullen ontstaan dat con-
tacten tussen groepen en individuen eerder worden belemmerd
dan gestimuleerd, zd, pleiten voor meer menging. Orn uit deze
patstelling te komen lijkt het van belang om onclerscheid te
maken mssen de betekenis van banden binnen groepen en de
schakels tusîen groepen In hooftlstuk 5 heb ik uitgewerkt dat de
specie die specifieke groepen kleefl<racht geeft, principieel iets
anders is dan het cemenr dat de samenleving bij elkaaì houdt.
Groepen worden immers gekenmerkt door gedeelde waarden,
door een gezamenlijke geschiedenis .n orr..g.l.rr.rde praktijken,
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min ofmeer dezelftle klederdracht, et cetera. Juist voor deze specie

kanhetvan belangzijn datkinderen ookop scholen kennisnemen

van de specifieke kenmerken van een bepaalde cultuur, gods-

dienst oflevensstijl ofeen bepaald pedagogisch beginsel. En voor

het beleven van een groepsidentiteit is het van betekenis dat men-

sen in een zekereruimtelijke nabijheidvan elkaarwonen: wemoe-

ten niet té bang zijn voor homogene eilanden in heterogene wij-
ken.

In het beleid - van scholen, corporaties en overheden - moer

het enerzijds gaan om het bestrijden van ongelijkheid, van

onrechwaardigeverschillen, anderzijds moet clewaardevan pluri-
formiteit ook worden erkend. Dit vereist opnieuw evenwichts-

werk en zeker in de Haagse politiek is nog niet iedereen deze

balanceerkunst machtig. Met name de positieve betekenis van

anders-zij n, h e t b e lang u øn de rde n (nummer vier) in multiculture-
le zin, wordt daar soms nog te weinig onderkend. Tþ vaak horen

we dat migran ten toutczurthoren in te burgeren, zich horen aan te

passen; dat minderheden, zoals mensen met een handicap, oude-

ren en homoseksuelen, toch net zo zyn 'als ieder andel. Uit angst

voor ongelijkheid en discriminatie, miskent de politiek dat som-

mige verschillen wel degelijk van belang kunnen zijn. Gelukkig

lijkt echte¡ op sommige departementen althansad, het belangvan

diversiteit, naast ongelijkheidsbestrijding, langzamerhand door

te dringen.+z

Overigens kent het opbouwwerkvan oudsher een ingebouwde

spanning die tot balanceren tussen gelijkheid en verschil dwingt.

Het categorale werk accentueert namelijk de specificiteit van

groepen, terwijl het territoriale opbouwwerk primair gericht is op

gelijkheid. Ookhet opbouwwerkzal de komende jaren niettemin

met de vraag worden geconfronteerd waarom 'menging' en 'diffe-

rentiatie' van belang zijn: uit angst voor ongelijkheid, voor getto-

vorming of, ook, vanwege de erkenning van verscheidenheid,

vanwege'het belangvan derden ?

¡t6
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DE .1ù(/OND ERBAARLIIKE VERMEN I GVULD IGING vAN H ET
oPBOUIø]ù(/ERK

Hierboven heb ikhet belangvan derdenvanuitvicrperspecrieven
benaderd en de noodzaakvan evenwichtskunst in ãie 

"ì.r;;ì".als derden benadrukt. In de eerste plaars was her opUo"*.rt uä
belang als derde om groepen te sreunen. De opbouwwe.t .. 

^.î.daarbij het evenwicht tussen zijn ofhaar betrokkenheid bij d. b;i
tengeslo_renen en de noodzakelijke aßtand die moet worden
bewaard om van belang te kunnen zijn. In de tweede p1"",, *"...
opbouwwerkers voor elkaar als derden van belang om hun
rnoderne paternalisme binnen de perken te houden. In de derde
plaats bleek de politiek een belangrijke mobiliserende rol te kun_
nen vervullen: politici die enerzijds helder stelling nemen en
anderzijds bereid zijn tot discussie, tot dialoog, kunnen burgers
ror participatie verleiden. En ten slotte, in de vierde plaats, zi;n
derden van belang om greep te krijgen op de verwarrende discus-
sie over de multiculturele samenleving. Hier moet worden geba-
lanceerd tussen de neiging ror een homogeniserende politiek die
met anderen weinig raadweet enerzijds en de GroreVerhalen over
de Multiculturele Samenleving anderzijds.

Niet alleen het opbouwwerk is dus als derde van belang. Of
beter gezegd: de rol die het opbouwwerk van oudsher als derde
heeft gespeeld heeft school gemaakt. Recenre ontwikkelingen
laten zien dat de opbouwwerþetegenwoordig ook de politie, de
ãctiverend ambtenaar', het buurtbeheer, de medewerkers van het
arbeidsbureau, het preventiewerk op scholen en ralloze anderen
past.+8 Zo maken de woningcorporades, terwijl ze door de brute,
ringsoperatie marktgerichter moeten gaân werken, meer dan ooit
werk van leefbaarheid. Deze ontwikkeling valt sarnen mer een
andere: het vertrouwde opbouwwerk in buurten en wijken kan
zich niet ofnauwelijfts meer onder eigen naam handhaven. Alleen
onder steeds weer andere noemers (stadsvernieuwing, sociale ver-
nieuwing, politieke vernieuwing, grote-stedenbeleid) komen
opbouwwerkers aan de bak. Deze dubbele ontwikkeling -
opbouwwerkachtige activiteiten die uitwaaieren terwijl kernacti-

t
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viteiten niet meer als opbouwwerk herkenbaar ztjn - draagt een

zeker risico in zich. Het belangvan achtergebleven en buitengeslo-

ten groepen, dat in het opbouwwerk in principe het zwaarsre

weegtae, kan in het politie-uniform of achter de balie van het
arbeidsbureau niet hetzelfcle gewicht hebben omdat het daar

tegen andere belangen moet worden afgewogen. Hoewel ik heb

gepleit tegen zero-sum-denken, betekent dit nog niet dat ik een

nar'eve liberaal ben die meent dat er geen belangenconflicten mee¡

bestaan. 'We moeten het zero-surrz-denken (autonoom versus

heteronoom; leefwereld versus systeem; individualisering versus

sociale cohesie) niet inruilen voor wat de politicoloog Pieter Hil-
horst 'het win-win-virus'ro heeft genoemd: niet alles wat in het
belang van de één is, is daarmee ook in het belang van de

ander(en). Als dat zo was, waren derden immers nooitvan belang.

7 Depolitiekvan de menselijke maat

Man sieht, der Mensclt uard [Jnmensch, ward das

grausamtte aller Tiere, sobald ihm das Lichtfehlte, das
ihn erleuchen soll. EristnurMensch in denMass, wie er
aufge Þ kr t i s t. (J. L. Ewald r79o)

1 INLEIDING

Enige tij d geleden zorgde de ogenschij nlij k weinig wereldschok-
kende lcwestie van het tijdstip waarop de winkels in Nederland
rnoeten worden gesloten voor grote politieke opwinding. Van
'klein rechts' tot Groenlinks keerde de oppositie zich tegen het
voorstel tot verruiming van winkeltijden. Dit moge een hete-
rogeen gezelschap lijken, opvallend was hoe eensremmig de par-
tijen hun ftritiekverwoordden: zowel ecologen als chrisrenenvon-
den eenvoortgaande economiseringvan het leven in strijd mer Ae
menselijke maat'.

Een pleidooi voor het hanteren van de menselijke maar was in
de politiek al enige tijd niet meer gehoord. In een wereld die steeds

individualistischer en pluriformer wordt, leek het een onmogelij-
ke opgave om de politiek nog op één maat te schoeien. Maar de
oppositie tegen het paarse kabinet draaide deze stelling echter om:
juist een gefragmenteerde samenleving heeft behoefte aan één
gemeenschappelijke maar. Volgens deze partijen moer het leven
eerder minder dan meer door de markt worden beheerst , aange-
zien in een totalemarktsamenlevingzelfs de laatste gedeeldewaar-
den en tradities verdwijnen. Eén zo'n traditie, die nu door de paar-
se voorstellen wordt bedreigd, is de vrtle zondag. Volgens de
oppositie hoort de arbeidsloze zondag bij een 'menselijk leven.
Vanuit dat idee blijkt de zondagsrust niet alleen voor chrisrenen
heilig.

De discussie over de winkelsluitingstijden leert dat de politieke
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sprake.val secularisatie van het wereldbeeld van het CDA. De
mens die als maarsrafvoor de CDA_politiek gaat dienen, i, ,"_._
lijkeen bijzondermens. Hetis nietde moderÀestadsmens maarde
rnens in zijn 'natuurlijke' toesrand: hij die nog dicht bij de natuur-
lijke orde staat zoals die oorspronkelijk door God i, geíchapen.

Tijdens de campagne voor de provinciale_st"t.i r.rkiåri,rg.,
in het voorjaar van 1995 paaide het cDA niet langer de ,e.urier.
stedeling maar bejubelde de partij het onbedorven, natuurlijke
karakter van de plattelander. Het CDA vermeed angswallig de
grore sreden en toerde rond in godvrezende streke" 

"1, 
d.elÈ'trr_

serwaard. 'De maatgevende mens'woont niet in her tegennatuur_
lijke Sodom en Gomorrha van de grore srad, *a", h.iCDA nog
slechts een schamel aantalstemmenweet reverzamelen. Hetleveñ
in de stad is.'onmenselijk' geworden; de stedeling is van God los.

Zy die onbezoedeld zijn, van vóór de zondeval-van het moderne
leven, gaan de maat voeren. Kernbegrippen worden traditie,
natuur, zorg en gezin. Of, zoals Van Gennip het verwoordde:
'\Øaardering voor het historisch gegroeide, prioriteit voor een
vitaal en natuurrijk platteland, prioriteitvoor zorg- en onderwils-
voorzieningen op menselijke maat.'

Deze gang terug naar de naruur, de hang naar kleinschaligheid,
beschuming en traagheid, komen we nier alleen bij h.t-COA
tegen. Ook groene partijen neigen naar een opstelling waarin de
verstedelijkte, gehaasre en volgebouwde wereld wordt aange-
klaagd in termenvan een gebrekaan menselijke maat. Een hoãg-
b_guwqroiect, een hogesnelheidstrein en de hoogconj unctutir,
alles schijnt de mens boven het hoofcl te groeien.

De natuurlijke menselijke maat wordr in een groene politiek
niet metafyisch gemotiveerd, zoals bij het CDA uiteindáli;k het
geval is, maar juist zeer aards: alleen wanneer de mens in overeen-
stemming mer'de natuur' handelt, is hij ofzij menselijk. De men-
selijke maat is kleinschalig, small is beautifu| omdai een kleine,
overzichtelijke wereld natuurlijk is.

. Deze ijkingvan een natuurlijke menselijke maar is echter dub-
belzinnig. In groene ogen is de mens im-ár, ook tot 

".er 
onmen-

posities in Nederland danig aan het verschuiven zijn. Het moreel
gekleurde debat over de menselijke maâr roonr dat het politieke
spectrum door nieuwe assen wordt gestructureerd: tegenover de
paarse partijen, komen de menselijke-maatpartijen te sraan. F{s¡
is echter de vraagof zil met hun pleidooi voor de menselijke maat
in dit kille paarse klimaar een âansprekend politiek alternatief
hebben gevonden. \Øellichtvoldeed de menselijke maat nog in de
naoorlogse periode van paternalisme en gehoorzaamheid, toen
multicultureel verschil beperkt bleef tot de afstand tussen de zui_
len. Maar welke maat delen mensen in tijden van individuele
autonomie en mondiale migratie?

2 EEN ONMENSELIJKE MAÁT

Na de dramatische nederlaag bij de Tweede-Kamerverkiezingen
vanmeirgg4moesthet CDAzich beraden over de mogeli.ike oor_
zaken van zijnfalen. De partij bedacht dat er iets mis was mer de
'maawoering': te eenzijdig was in de campagne het accent gelegd
op het moderne, dynamische, welhaast technocratische gezicht
van het CDA, waardoor 'de mens' uit beeld was verdwenen.

De oplossing werd dan ook snel gevonden: het CDA moesr
terugnaareen politiekvan de menselijke maat. 'Op hetgebiedvan
de schaalvergroting zijÀ we doorgeschoten,' sprak fractievoorzit-
ter Heerma. 'Het is de opdracht van het CDA te zoeken naar
structuren die mensen torveranrwoordelijkheid aansporen, op re
roepen tot gezamenlijke solidariteit op school, in de buurt en op
het werk.' En de directeur van her wetenschappelijk bureau van
het CDA, Van Gennip, vulde aan: 'ì7ie de lucht opsnuift van
nieuwe behoeftes en trends, ziet tegenover zaken als globalisering,
onzekerheid, anonimisering, onveiligheid en Europeanisering
één duidelijke reacrie, namelijk de behoefte aan herstel van de
menselijke maat, levendegemeenschappen, warmte in de samen-
leving.'

Nu lijkt de menselijke maar voor een christelijke partij eigenlijk
een verrassend want zeer wereldlijk crirerium: niet God maar de
mens als de maatstafaller dingen. Toch is hier slechts op het oog
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selijke natuurlijke wreedheden in staat. Niet voor niets vertellen

de dierenbeschermers ons op billboards dat'de dieren tegen de

beesten beschermd moeten worden, waarbij de laatste aandui-

ding op de menselijke soortslaat. De mens kan zijn ofhaar mense-

lijkheid blijkbaarverliezen door beestachtig natuurlijk teworden.

Der Mensch als grausømste aller Tiere.

Als het zo is dat de mens beschermd moet worden tegen zijn

eigen natuur, tegen het beest in zichznlf, dan wordt het moeilijk

om nog te spreken over een natuurlijke menselijke maal juist de

menselijke natuur blijkt hoogst onmenselijk te kunnen zijn.

In de funderingvan de groene moraalvan de menselijke maat is

daarom sprake van t\Ã/ee naturen, enerzijds de menselijke natuu!
anderzijds de natuurlijke natuur'. Alleen wanneer de menselijke

natuur harmonieert met de natuurlijke, mag de mens zijn natuur

volgen. Het is een mooie paradox: de mens moet zich aan de niet-

menseljke natullr meten, wil zijn maat menselijkheten'

Christenen en ecologen denken bij de menselijke maat dus niet

aan wat mensen eigen is maar juist aanwat henvreemd is, aanwat

boven of buiten hen staat. De menselijke maat verwijst in beide

gevallen naar een wereld waarin de mens nogzo min rnogelijk

heeft ingegrepen. Hoe ongerepter de natuur, hoe meerhet bestaan

op een menselijke maat geschoeid is. De natuur, de schepping,

moet instaanvoor de menselijke maat.

Aangewezen op zichzælf, hun eigen natuur volgend, creëren

mensen onleefbare werelden: het autonomemenselijke handelen

leidt tot een zeer beperkte mate van menselijkheid. Door de mens

lteteronoomtelaten leven - volgens Gods gebod of de natuurwet-

ten -, hopen christenen respectievelijk ecologeu dat de wereld

weer'menselijli wordt.
Deze paradox leidt in de polidek tot merhvaardige taferelen: zij

die weinig vertrouwen hebben in de mens, voeren een politiek
onderde noemervan de menselijke maatenvallen hun tegenstan-

ders aan met het argument dat ze een onmenselijke samenleving

voorstaan. Het gezamenlijke verwijt van christenen en ecologen

tegen liberalen en socialisten luidt datzninhun economisme, in

þun productivistische groeidenken, de mens vergeten. CDA-
voorzitter Helgers formuleerde het als volgt: 'De vrije economi-

sche markt kent geen menselijke maat, de vrije markt geeft name-

lijk niet om mensen. Zrjheeft geen boodschap aan zoiets als de

wens om kinderen op te laten groeien in een stabiele leefomge-

ving, ofaan het belang van sociale verbanden die tijd en energie

van mensen vragen.'

Natuurlijk bewijzen socialisten en liberalen op hun beurt wel

fippendienst aan een humanistisch ideaal maar,rir.itrd.l4k h.b-
benze, in de ogen van de menselijke-maatdenkers, geen idee van

wat een waarlijk menselijke wereld behelst. De regeringspartijen

itenhet individu slechts als homo economicus. Niet voor niets

draait alles bij paars om werk, werk en nog eens werk. Politieke

stromingen die sterk humanistisch geïnspireerd zijn, lijken para-

doxaal genoeg het poverste mensbeeld te hebben. Bolkesteins uit-
spraak dat een liberale samenleving niet zonder christelijke waar-

den kan, illustreert fraai dit 'menselijk tekort' van het liberale

gedachtengoed.

J COMMUNITARISTENENRELIGIEUS.SOCIALISTEN

Tegenover de koude, kosmopolitische wereld waarin de wet van

het geld heerst, staat een veilige en warme wereld waarin het men-

selijk leven het ritme van de natuur volgt. Bij groenen en christe-

nen leeft het communitaristische ideaal van de kleine gemeen-

schap waarin de mens tot mens wordt in een vertrouwde en

traditionele sociale omgeving. Hoewel groenen en christen-
democraten misschien niet dezelfde sociale verbanden op het oog

hebben, is de gemeenschappelijke waardering voor het maat-

schappelijk middenveld niet toevallig. Beide stromingen zijn
ervan overtuigd dat de samenlevingmeer is dan eenverbureaucra-
tiseerde staat en een 24-uruseconomie. Een politiekvan de mense-

lijke maat waardeert juist vrijwilligerswerk, betrokkenheid op
buurt en lokale gemeenschap en een bloeiend verenigingsleven.
Het is deze gedeelde instelling die haals staat op massificatie, de

hang naar meer, de fixatie op groei.
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Het verhaal over natuurlijke, kleinschalige verhoudingen is

vaak nostalgisch getoonzet. Er wordt verwezen naar tradities die
verloren zyn gegaan, gebruiken die we verleerd hebben, dingerr

die voorbij zijn. 'Têrug naar de natuur' betekent dus ook letterlijk
terug in de tijd, op zoek naar een samenleving waarin menseli.ike

verhoudingen nog niet verzakelijkt en verkld \Maren. De maat-
schappijlritiekvan de menselijke maat ontleent haar zekerheden

aan 'hoe het vroeger was', en zoals wij allen weten, was het vroeger

beter.

sonalistisch socialisme. Het personalisme was, de omschrijving
van Mouniervolgend, deleer'die de beschavingvan de menselijke

persoon erkent boven de stoffelijke noodwendigheden en de col-

lectieve instellingen, die zijn ontwikkeling dragen.' Hoewel het

cenffaal, stellen van de mens in de nieuwe sociaal-democrarische

politiek op het eerste gezicht een sterke invloed van de humanisti-

sche stroming leek te verraden, was de ethische benaderingvan de

rnens stevige gedeelde grond onder de voeten van humanisten én

christenen.
De mens was voor hen geenszins een zelßtandig individu dat

zijn ofhaar lot in eigen hand mocht nemen. Integendeel, de poli-
dek moest de ethische boodschap brengen wat een waarlijk men-
selijk leven behelsde. Zo staat er in het PvdA-rapp ort De wegnaar

de urijheidftg5r) te lezen: 'W'ij verstaan onder een vrije mens niet
de mens, die zichzelftot maatstafaller dingen stelt. \Wrj verwerpen

nadrukkelijk het denkbeeld, dat het hem vrij zou staan zichzelfin
ongebondenheid uit te leven desnoods ten koste van zijn mede-

mensen.'S7ij staan dus verrevan ana¡chistische en individualisti-
sche gedachtensystemen, welke uit het oogverliezen, dat het ware

mensen-zijn steeds verant',voordelijk-zijn in zich sluit. De mens is

mede aansprakelijk voor wie hij is en wat hij doet. Hij heeft zich

steeds rekenschap te geven van zijn verplichtingen tegenover zijn
naaste en de gemeenschap.' Het draait in de sociaal-democrari-

sche politiekwel om de mens, maar niet om het individu, niet om
de øutonome mens. Alleen mensen-in-gemeenschap mogen de

maatstafzijn.
Dat zich in de loop van de turbulente en gewelddadige twintig-

ste eeuw een cultuursocialistische stroming ontwikkelde die een

ethische, paternalistische politiek voorstond, hoeft niet te verba-
zen: 'Duidelijk is dat de ontwortelde massa, als erfenis der rgde
eeuw ons gelaten, schreeuwen om innerlijke, geestelijke struk-
tuu¡ op grond van een aanvaarde levenszin,' schrijft Banning al in
1936. Na de Tweede \Øereldoorlog zyn ðezæ gedachten gemeen-
goed geworden: de fascistische ontsporingvfaagtom ethisch lei-
derschap, om moreelgeladen politiek. Voor Banning en de zijnen
is dit vanzelßprekend een christelijke politiek die de mens weer

ìt

Het verhaal van de hedendaagse communitaristen is verwant aa¡
een oudere politieke stroming: de religieus-socialisten en hun idee

van de menselijke maat, het personalistisch socialisme. De laitiek
op het economisme van de socialisten werd al voor de Jweede
'!ü'ereldoorlog 

als volgt eloquent door Banning verwoord: 'De
meest wezenlijke bedreiging is dat de ik-gij-verhouding vervan-

gen, verdrongen wordt door de ik-het-verhouding, dat mensen

dingen worden voor elkaar, of herleid worden tot praktische

bruikbaarheid voor bepaalde doeleinden of opgaan in funkties,
maatschappelij ke, organisatorische.'

Uit de geschriften van de religieus-socialisten spreekt dat het
centraal stellen van de mens als persoon nimmer geihspireerd is

geweest doordewens om depolitiekteseculariseren. Integendeel,

alleen zij die geloofden, konden de unieke betekenis van ieder

mens als schepsel Gods begrijpen, en alleen zy zouden anderen

behandelen als gelijken. ZoaIs Banning het in zijn afscheidscolle-

ge in 1958 formuleerde: 'Mijn geloof brengt mee dat ik bewust in
menselijke categorieën spreek over maatschappij, politiek,
arbeidsvraagstukken, oorlog en vrede: het gaat mij om menselijk

leven op deze aarde.'

Nu werkten veel religieus-socialisten in de naoorlogse periode

samen met niet-christenen in een poging de verstarde politieke
verhoudingen te doorbreken. In het opstellen van de programma's

van de Partij van de fubeid - de partij die uit deze initiatieven wæ

voortgekomen -werd dan ookgezocht naar een gemeenschappe-

lijk geluid. Dit werd gevonden in de ethische politiekvan het per-
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naar waarde kan schatten. Hij stelt in ry46:'De schaamteloze
minachting der waarheid, de brute verftrachting der vrijheid (...),
de honende ontkenning van de waarde der menselijke persoon *
in één woord samengevat: de radicale onttroning van den geest -
het hangt alles direct samen met de krachren, die het maatschap-
pelijk proces hebben gestuwd: her is niet in de laatste plaats een zo
gevaarlijke bijna dodelijke bedreiging onzer beschaving gewor-
den, omdathet ressenriment derontwortelde massa's (...) dreeftot
wat de Christen noemr her moderne heidendom, de vergoddelij-
king van aardse machten.' De onrworteling van de massa's legiti-
meerde voor religieus-socialisten een erhische politiek paternalis-
tisch optreden was geboden omdat mensen weer geleerd moest
worden mens tezijn.

Grugblikkend is het opmerkelijk hoe vergaand de toenmalige
politiek zich met de inrichting van het leven van haar 'onderda-

nen inliet. Het was de tijd van de vollsopvoeding, van de bestrij-
ding van 'onmaatschappelijkheid' en zedeloosheid. Het srreven
was, ook toen al, gericht op zelfontplooiing. In een paternalisti-
sche politiek betekende dit echter dat anderen bepaalden hoe dat
zelfzich moestontplooien. Hetzelfhad daarzelfbitterweinigover
te zeggen, ook al omdat gevreesd werd dat anders iedereen zijn of
haar eigen belangzou gaan nastreven zonderveel rekening te hou-
den met derden. Anderen bepaalden dat zelfontplooiing primair
het rekening houden mer anderen betekende.

In zo'n paternalistische politiek was de' menselijke maar nog
een zeer bruikbaar concepr. Er was immers geen sprake van indivi-
duen die naar eigen inzichten, autonoom, een schier oneindig
aantal menselijke maten in het leven riepen. Het draaide om een

eenduidig ideaal waartoe een ieder naar maarsraven die anderen
aanlegden, dus heteronoom, moesrworden opgevoed.

Deze opvoeding vertoonde in de verschillende zuilen een

opvallende gelijkenis. Hoewel Nederland in de naoorlogse jaren
op het oog een pluriform land leek met aparte zuilen, betekende
'apart' in deze jarenzeker niet dat de waardenparronen tussen de

zuilen elkaarveel ontliepen: apartwas nietperse anders. Degoede
contacten tussen de toppen van de zuilen garandeerde dat het

ìøAAR BLIJFT DE POLÌTIEKt
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Nederlandse volk door alle zuilen heen dezelfde opvoeding ftreeg.
De heftigheid rvaarmee verschillen tussen zuilen werden 

^i",g*å ,
verraadde eerder hoe klein deverschillen eigenlijkwaren. Anders
dan vaakwordt gedacht, kwam er pas rui-i",roo. pluriformiteit
rnet de neergâng van de zuilen. Echte werelden van verschil ont-
sronden pas nadat mensen zich aan hun zuilen hadden onrwor_
steld. Toen werd 'de' menselijke maat op slag anachronistisch.

Dat anderen dachten re kunnen bepalen wat zelfontplooiing
was, werd plotseling eryaren als een contrødictio in terminis. D^it
bovendien gesteld werd dat zelfontplooiing nimmer her nastre_
ven van het eigen geluk kon zijn, omdat 'mens-worden, plaats zou
moeten vinden in de ontmoeting met de ander en de naìuu! ver_
sterke het gevoel dat deze opvatting over zelfontplooiing intern
tegenstrijdig was: mochr een auronoom individu misschien zelf
bepalen war het nastrevensrvaardig vond, ook wanneer hI1 of zrj
die doelen vooral in zichzelfzocht?

Opvallend genoeg had linla in de jaren zeventig nog de meesre
moeite om aßcheid re nemen van het paternalisme. Dit gold
zowel voor de zogenaamde vernieuwers van de partijpolitiãk -
Nieuw Linls had een ouderwers geloof in de maakbaarheid van
mens en samenleving - als voor het gepolitiseerde welzijnswerk.
Dit nieuwe linlae paternalisme stond echrer in een ongemakkelij-
ke verhouding tot de auronome taal van die tijd: wilde het aan-
spreken, dan was Nieuw Links verplicht te verkondigen dat de
mondigheid van alle mensen her streven was. De politiek spagaat
ging zover dat zelfs lieden met voorhoed.-pr"t.r,tì.r ri.h ais van-
zelfsprekend keerden tegen alle vormen van autoriteit en befwete-
righeid.

Deze spanning binnen het linlae denken russen âuronomie en
heteronomie werd ondraagl\k. Zeker marxisren, die gewoon
waren tedenken in termenvanwaarenvals bewustzijn, krãgen het
moeilijk niet alleen ontkende her toeschrijven van vals bewust-
zijn aan een individu ofeen groep het recht om auronoom uit re
maken wat goed of fout is, het suggereerde ook dat er maar één
goed bewustzijn bestond.
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ecologen op de omhelzing van de vrije markt door de paarse par-

tijen is dan ook meer dan een toevallige of tijdelijke coalitie van

oppositieþartijen. Het is veeleer een teken dat het politieke land-

schap grondig aan het veranderen is: tegenover een modernisti-

sche paarse pool waar het draait om voortdurende vernieuwing,

gr oei en z 4 uur per dag consumeren en produceren, staat een pool

ivaarin cultuur- en natuurbehoud, traditie en onthaasting de

boventoonvoeren.
Of de christelijke en ecologische denkers gehoor zullen vinden

mer hun nieuwe pleidooien voor een menselijke maat zal afhan-

sen van hoe zij de menselijk maat invullen. \Øanneer ze, conform

ãe rraditie ''oan de paternalistische politiek, poneren dat er slechts

één menselijke maat bestaat (namelijk de hunne), dan zal de weer-

klank gering zîjn in een wereld waarin individuen niet alleen

ar¡tonoom zijn geworden maar ook onderling sterk verschillend'

ln zdn heterogene wereld zijn uitspraken dat een kleine school

altijd menselijker is dan een brede scholengemeenschap, ofdat het

kleine dorp en de deelraad-dicht-bij-huis een menselijker schaal

kennen dan de stad ofzoiets onmenselijks als een stadsprovincie,

door hun paternalisme en hun eenduidigheid misplaatst. Hete-

rogeniteit verdraagt zich niet met heteronomie: belanghebben-

den en belangstellenden zullen over deze kwesties uiteenlopende

meningen hebben die allen even zwaar moeten wegen. Het inzet-

tenvan de menselijke maat lost in zo'n meningenstrijdweinig op.

Integendeel, het maakt de gemoederen slechts verhitter, want nie-

mand krijgt graag het verwijt te horen een onmenselijke maat te

hanteren.
Er kleven nog meer problemen aan het nieuw leven blazen in

het gebruikvan de menselijke maat. De suggestie die uit de men-

selijke maat spreekt dat mensen een zekere mate vân menselijk-

heid kennen, is immers de laatste tijd weer zwaar op de proef
gesteld. Ook de naoorlogse generaties hebben de afgelopen jaren

ruimschoots de kans gekregen om hun geloof in de goedheid van

de mens te verliezen. De oude oplossing om de menselijke maat

dan maar te funderen in het boven- of buitenmenselijke, in de

(goddelijke) natuur, heeft in een steeds meer seculiere wereld ech-
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Dezelfde onmogelijke combinatie zien we terug in het over-

heidsbeleid in dnJi^r'rn.Enerzijds werden, mede onder drukvan

linL", gro,. *oord.t gewijd aan het door de staat bevorderen van

i.àotY*"t"i;n. ,tndaz¡ds werd het idee verkondigd dat indivi-

duen zich, bevrijd uit dezuilen, zelfmoesten ontplooien'

Uiteindelijk gi"g tl het beter-weten te gronde gaan aan zijn

eigen 'andraiogir.È. p"."dox : hoe kunnen bevoogdende institu-

tiå ooit teidãnTot r.lfo.ttplooiing, zo vroeg niet alleen Hans Ach-

rerhuis zich a f.zijnl:oek De marþt uan welzijn en geluh (t9-8o) liet

zichlezenals één grote aanval op heteronome instanties die voor

anderen denken tãkunnen b.p'lttt *"t htn tot 'mens' maakt' (zie

hoofdstuk6)
In het zogeheten'ik-tijdperli en de hierop volgende decennia

werd steeds äinder geluisterd naar wat anderen goed vonden voor

je eigen besrwil. StÃk t n-og, iets kon 
-eigenlijk 

alleen nog maar

go.å'ri¡n*".tneer je er zelfvãor koos' Hetwas devolledige omke-

il.tg uá.t de jaren vijftig: het gin-g e¡ "i:: -t:: 
om waarvoor je

,..í..r rn., 
".td"..n 

rtoÃd, maár dat jezelßtandigvoor iets koos'

Hoewel de jaren tachtig en negentig vaak worden gecontras-

teerd met de járen zestig en zeventig, lijkt het.er eerder op dat de

ideeën ot , tálfo.,,plooìing door de liberale vloedgolf verder zijn

geradicaliseerd. Z.ifontploo äng,' jeze.lf 
.z,r1n', 

wordt in deze jaren

Ël; l'ri,.t.k iets dat h.t 
"trto.to-e 

individu aângaat' Het hoogste

gJed is dat individuenvrije keuzes maken' Inzo'nverhaal Past'de'

äenselijke maat niet meer' Cultuursocialisten leggen het.binnen

i. p,rdÁ d"r, ook steeds vaker aftegen liberale socialisten die niets

willen weten van staatspaternalisme' Halverwege de jaren negen-

tig staat autonomie hoog in het paarse vaandel geschreven - en

*årdt ¡o-rreronderstelã dat mei name de markt hieraan een bij-

drage kan leveren.

5 ÉÉN MENSELIJKE MA-IT?

Hoe meerhetiedervoorzichwordt, des te groterwordt de behoeÊ

re aan een God voof ons allen, aan een gemeenschappehjke

rnor""t. De menselijke-maatkritiek van christeli.ike politici en

ìíAAR BLIJFT DE POLITIEK?
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ter ookveel vân haar aantrekkingslracht verloren, zeker nu steeds

minder aan de menselijke hand ontsnapt. Overal treden immers
vermengingen op tussen mens en natuut bijna niets in de wereld
is nog puur natuur. Het heteronome houvast verdwijnt nu de
natuut bezoedeld door de mens, zelf'zondig is geworden.

Betekent dit nu dat het gebruik van de menselijke maat in het
politieke debat geheel zinloos is geworden? Dat valt nog te bezien.

Zokan het argument dat de mens te autonoom en de wereld te
pluriform is geworden om nog over'de' menselijke maat te spre-

ken, ookworden omgedraaid: willen mensen ondanks hun ver-
scheidenheid nog kunnen samenleven, dan zullen er normen
moetenworden gevonden die door alle deelnemers aan de samen-

levingworden gedeeld.

De poging van een aantal aan de PvdA gelieerde intellectuelen
om de nationale identiteit te definiëren liet echter zien dat gedeel-

de waarden bepaald niet voor het oprapen liggen: iedereen heeft
zozeer een eigen opvatting over kenmerken van de Nederlandse
moraal, dat er van gedeelde zeden nauwelijks meer sprake is. De
pragmatische oplossing om heterogeniteit en pluriformiteit dan
maar als kenmerkend voor de tolerante Nederlandse identiteit te
beschouwen, is in feite een andere manier om te zeggen dat er geen

gedeelde maat meer kan worden geformuleerd.

De samenleving is niet alleen te pluriform voor een ge\ulcle men-
selijke maat, de mens is ook te autonoom geworden om het pro-
bleem van te grote heterogeniteit te kunnen bezweren door van

bovenafgedeeldewaarden op te gaan leggen. \Øanneerwe de hete-

rogeniteit binnen de perken proberen te houden door heterono-
mie, dan wordt zelß de laatste gedeelde waarde, autonomie, om
zeep te geholpen. Alleen wanneer individuen autonoom dezelfcle

waarden als'eigen herkennen dan valt'de' menselijke maat mis-
schien nogte redden.

In plaats van een gevulde opvattingvan een gedeelde moraal in
termen van het goede leven,zaldangezocht moeten worden naar

de minima moraliavanhet menselijk samenleven.'WÏllen we dat

deze minimale menselijke maat een minimale mate van mense-
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lijkheid garandeert, clan zal zij dicht bij het kantiaanse dictum uit-
komen datwe de ander niet moeren aandoen, watwij nietwillen
dat ons wordt aangedaan.

l)it is echter weer een te minimale maarwanneerwe de ecologi-
sche kritiek serieus willen nemen dat de autonome, verlichte mens
weinig rekening houdt met de natuurlijke omgeving. Hetvoorsrel
van de ecologen om de menselijke maat heteronoom, natuurlijk
te funderen, loste echter, zoals we hebben gezien, niets op. \Øat als

onnatuurlijk en dus als onmenselijkwerd beschouwd, bleek sterk
afhankelijk van war mensen zelf voor natuurlijk hielden. De
natuur spreekt niet voor zichzelf. Daarom ook zal de mens het
voor de natullr moeten opnemen, in plaats van dat de natuur
wordt gebruikt om de mens zijn maar voor te schrijven. De men-
selijke maat zal een duurzame maat moeten zijn waarin niet louter
de verhouding tussen mensen centraal sraat maar ook die tussen

mens en natuur. Bovendien moethij rekeninghouden met de toe-
komst.

Ieder individu kan zelfbepalen wat goed is, zolanghet maar niet
slecht is voor anderen, nu ofin de toekomst. Het is de categorische
imperatief gericht op een duurzame roekomsr. Inderdaad; Der
Mensch ist nur Mensch in dcn Møst wie er aufgeÞlArt ist.
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Noten

I

HOOFDSTUK l

r. Ikwil met nameGeertdeVries, Hein-Antonvan derHeijden, TuurMoi
en'Sl'ijnand Duyvendak bedanken voor hun k¡itische meelezen bij eerdere

versies van dit hoofclstuk.

z. Mer'de politiek'wordt hiergedoeld op alle instituties van de represenÞ-

tieve democratie. Natuurlijk is voor een analyse van de dilemma's van de

milieubeweging een nauwkeuriger operetionalisatie van 'de politiek' onont-
beerlijk. Voor een dergelijke operationalisatie verwijs ik naar Duyvendak

i995, Duyvendak etal. r99zen lGiesi et al. 1995. In de voorliggende telat zal

zoveel mogelijk in concrete teLmen van actoren en handelingen op deze ope-
rationalisetie worden voortgeborduurd.

3. Het betreft hier een internationaalvergelijkend onderzoekverricht door
een gemengd Zwitsers-Nederlands team, waarbij 'nieuwe sociale bewegin-

gen' (zoals de vredes-, de homo-, de solidariteits-, de autonomen- en de

milieubeweging) invierlanden in relatietothun respectievelijke politiekesys-
temen in kaart zijn gebracht. De data die in dit artikel worden gepresenteerd

zijn overwegend afkomstig uit een krantenonder¿oek, een van devoornaam-
ste vormen van materiaalverzameling in dit project (zo niet, dan wordt dat
aangegeven). Zievoor zowel àe resultaten van dit onderzoek als een verant-
woordingvan de methodevan dataverzameling Du¡vendaket al. r 99z,Dry-
vendak 1995, Koopmans r995, IGiesi et al. ry92, r995.

4. \Øelke organisaties wel of niet tot de milieubeweging gerekend moeten
worden is inzet van een langlopend en breedsprakig debat (zie o.a. Van der
Heijdenrygz, Rucht r99o). Ikheb gekozen voor een zo 'inclusief mogelijke
omschrijving: óók natuurbeschermingsorganisaties en de radicale anti-kern-
energievleugel maken deel uit van de milieubeweging. Alleen zo'n brede

opvatting maakthet mogelijkom verschillen tussen organisaties te laten zien.

5. Deel (a) en (b) komen uit Firiesi (1994), evenals deel (c) geciteerd in Duy-
vendaken Ciugni (r995, ro9).
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6. Petities cn listivals nict rnccgerekcucl.

7. llì.j clcrno nstr:atie\.e iìctics nìoet geclachr u,olclcn :ra n ]rancltcl<e r ringcnac .

ties, rn:rnifcsl:rties, protcstmârsi:n, brievcn:rcties, een {èest lncr cen politiek
symbolische rv:rarcle en :rnrlere, ziclrtb;rlc nraar rclaticf'lier.e' activiteiten. lìij
con{ìontcrcncle stlategieën gâxt ìlel om boycots, hongcrstal<ingcn, illcgalc
<lemotrstt';rtìes, blokh:rclcs cn bczcttiÌÌgclì. 

^ctievonllcn 
lnet an(lt:rc u.oolclcn,

dic or¡l< ccn illeg:ral kar:rl<r:cl kunrrcn hebbcn,'l'ot gcrvcìckladigc strate¡iieèu

lekcnen rvc :rallslagcn, cliefi;tal, s;rbo rrge, geu'cld tegelr pelsoncll, gcrvcìclladi
ge clcrro¡stratics, ctc. (l)¡¡1'1.g1y¡hk en I(ooprlarß y)())-: ),56). Naast deze .jlic
vornlelr v:ìn voor ieclcrccn z-ìchil¡arc:,¡ctics r,¿rr bcrvcgingcn, onclerschciclclr

we ook log convcrrtionclc str:rtcgicön dic lopr:n van hct aanspantrcn van juli-
c[isclrc ploccclul e s, lobbye n, cleclne men a:rn aclviesorgarrcn, hct bck:¡lge n r.an

pcrsr:on{èrcnties, tlibun:rlcn en opeubarc hoorzittin¡¡cn, tot crì Jncl hct piaat
\( lì v,ìlì ( el) :rdv, rlc¡l lic il rc( olìri r(P lur .l\ r 

'(.

8. I loervcl ook clc raclicalc vJcugel sìechts relati.-{tlaclicaal is. An:rlysc lccr.t

nan-rclijk .lat ook rlc raclicalcn in clc rnilicul¡cr.r,cgin¡1 uiteinclclijk nrìnrlcr.

geneigcl zijn tot hct gcbrtLil< \.¿rì gc\\,cl.l dan lrijvooll.,r:elcl rlc autono¡¡cu/
kraal<bervcging (l)ulwenclak I995:r7¡).

9. Lr d it hoofìlstukrvtucl t vool clc or.erzichtclijkhcid va n cLr: analyse gctlaan
alsof cl z-ich één vcrsc:huivinghcelttr.oluolrl<e¡r binrrcn clc nrilicrLbovc¡iirrgvan
e cn mti-hapìt alistisch discorrrs naar het verhaal van clc'e cologisc!rc n.rr¡clc¡ li
serirìll'. NâtLrLulijl< is dc wcrkclijldrcicl corrrplexer en cla:rrorrr moctcn alle

¡lcnelalisaties in cle tckst l.ì¿r\/Llì:rnt worden genr,rancecrcl. Zit: bijvoorbcckl
voolcle spantritrg tusscn he t cliscouls van ccologischc morleurist:r'ing encr z-ijcls

r:n llecks risico-mx¿Ìt.sch:Lppij'thcoric anrlclzijds: lt4<;l err Spaargairen Ì99J;

vool dric'lcz-ingen' van ccolo¡lischc rnoclclniscling: F{ajcr r994.

ro. Pt'cciezer, t-nobiliteit lcan tot een ptoblccnrrvolclcn nrr dc bcr,veging r.:r'irr

geloolt cl:rt hct l<an lvolclcu opgelost.

r¡. In clit lioo{dstul< lrcpclk ik mij uitdnrldrelijk tot clcclnarnc ¿an ¡le

nllieubcaeging:rls vornr r.an [rctrokkerrhcitl bij het milieu. Ancle rs consrrnrc-

ren, alval stÀei<1en en anclcrc nrilicrrvlicnclclijke hanclelingen v:rllcn chrs brri

ten dez-e [¡cschoLnving: bi.j een.soci:rlc [¡cr'vcging dlaait hct orn collectievc uit-
clagcnclc h:ur<lelingen geric:llt op ':rr rtoritcitcn'.

r:.. I Ict valt buire n her t¡csrek r.an clit hoolãsÌ:rrk o¡r ciicp in re gaa¡ op tle

precieze dyn:rrni.schc vclsclrìllcn tusscn bovi:gingen ìn z-olvcl lcclcntallcrr, aau-

tallen acries, ctc. I(ooprnans (r99;) ìaat zicn hoe sociale bcwc¡lingcn zich il
goìven ontwil(l{elen, rvaarbij opvalt clat ci' niìast versc:hillen in rle .lynamiek
tLrssen Lcwelj¡lgen, cr rìicttclrìilì ook z-ovc<:l geneenscha¡rpelijke dynamiek is

cl¿r.t er v¿n onrvattenclc Protcstgolvcn sPral<c is.

t3. I(Lrpt cleze analyse, clan is oolçrne tccn cluirlcijjkr.vaarc,rn'marigingsstra
tegici-rn' (Aclts ct al. i995), ¡y:baseerd op dc \¡e rontlc:r'stcldc l¡r:hocfi-c van me n-
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scn om zichvan:rnclclcrr te onclclschciclcn, op milicugcbie,
eflcctie{:blijke' te zij.. 

tclcrschtriclctr'.¡r'rilicugcbiecf i":;:::'""

r4. Naast cle relaticfruirnhartige subsidiêringvan dc niliegL¡e,,vegi¡g, is dit
een r'ogclijke, trveede vc'l<l¿r'irrg voor cle vcrga:rnde plofòssio'"t;iriì,¡¡ 

".nrleze berveging.

15. l)e srrategie v:r. clc c.'s'me.tcrbol'¡o¡5 kan rvorclc' opgi:r.ar:rls ccr.r

ve'brcdirg var-r het reperroirc van c1c 
'rilicuberveging: 

hct trieci t gror" 13..r"p",,
r.ne nscn c1e gelegc'hcid om jets nreer tc cloen tl:r. allecn ei:rr icr, à¡ crÀ gir:rrc_
l<cring.r.er te nal<er. ook hoeft dc ef iectivìrerir van he t opclcte' op dc 

'r,rrktzckcr 'ict 
onclel te cloelr voo' c1c succeskanse' ìn clc politickc ar.cna. I Ier k:r'

echte r ook rvor'<Icn .pgei':rt :rls ce ' verschuivin¡3, in pla:rts virn ee n vcr:br.ecling.

Waar cle bervcging in de politiek.schulcll¡cwr-rsr moervÍrllen onì ingrijpen orn
alle burgers in hun handclen te beper-kcn, krijgt de milicrrbc$¡usrc bulgcr.c,p
clc r¡r¿rrl<t het gevoel icts tc l¡.urr¡rerr cloen tegcn hct l<r.v,racl :rangcricht clool
andcrcn.

16. Orn dat te kunnen vcr'¡3cli.jken, bebben rve gckcken naar dc ri'ijze van

optredclì van autoÌiteiten ten a:rnzicn r.an acties op dc clrie genocn'rde tcrr.ei,
nen, rv:r:rrlrij v¿rn rie kant r.an cle bcr.vcgingen hetzellcle acticrcpertoire rver.cl

gebnrikt (dus gccontloleercl r.oor het acticrcpcltoire).

HOOtrt)sï'ur( 4.

r. lkrvil Cr¡rinna(ìel<clcr, l\4aLtyP.N. v:ur l(erkhof,Aunet Mooij cn Odile
Vclhaal graag beclanken voor hulì constrLrctieve corÌìnrcntaar op eerclcrc vc¡ -

sies v:ur clit hoofilsrr"rk en cle clocun-lcntatieclienst van hcr NCAII el lict
Hotnoclok voor hrrn bchulpzamc mcdcivcrlriug.

z. 7,o schrijft Janlrennan Veenl<cr', vârìr.rit her (lO(l vanaf het begin
l¡ctroldren bij het:ric1s-bclcicl ovcr c1e Nc'rlerianclse aan¡rak in vergclijking tot
clie in ande re Europesc laudcn: 'Al snel zagen ook <licgenen die cle or.erhcicl cn
clc daat nree sallenrve rke ndc horrrobervcging w:ìlltl'ouwclcn, cle r-rooclza:rk ill
van hct tv¡re samenrvelking cl¿t in het kader van Al[)S is orrnvild<elcl. Tcn-
minstc, lvaal clc ove rheicl cle honobovegiug tot sanrenwerlring in staat stelde .

ln Ðngelancl, lìrarrkr:ijk en \{/cst'Drrirsland is clit niet her gcv:rl gcblekcn. De
(ìonsecluenties vool het AII)S-beleicl in clic lancle n is inmicldels clLridclijli: dat
r.nist vc¡or cle belanglijkstc risico¡3r:oep ecn be langlijkc lcgitimering en is claar-

nà'.\st o tt u 0 Llo a il rle el/ì'c ti cf' (v189:83, cursivering jwcl).

3. tJit Mooijs historis,:h.sociologische analyse van ¡¡cslaclrtsziehtenbestlij,
cling Lrlijkt clat de belangrijkcplarts clic rìsicogroepen inncmcn in het lir-mule,
letr van Irct l¡eleicl, cle uitkomst is r.an ecn lange ontrvikl<cling rvaar:in ctegenen

cJic het r.ool hcl z-eggcr hebben bi.j c1c bcsn ijcling i.an epideniicör'r cn z.ij die
eraan lijcli:n, stcccls miucier te onderschciclcn zijn: 'L)c ¡rrorninente rol van
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hornoseksuclen is wcl lìct l'neest opme rkclijk. Meer cl:rn rvclke caregorie (...) in
cle gcschiedcnis ook zijn zij g;corganiseeld, zijn z.ìj vcltegenrvoorclig,cl in
bclcidsbcpalcncle olgancn, hebben zij hun sternpel geclrukt op het vener.ischc:

cleb:rt cn zijn zij in st:l¿Lt gcwccst om voollìclrting en info¡m:rtic in cigcr-r kring
tc oÍgàlliseren en dc praktische crì ctrotionele.srelln aalì aidspariënten voor
een bclangrijk cleel zcllin zogeheten bucldy-¡rrojecten vornr rc geven'(r99j
iz-g).

4.'Patiëntenglocpell (llelàngcnvercnigingen v:rn hornosekstrelen clr
hcrnofiliepatiënten) ofhun zaalcwaanrcnlels (in geval van clrrrgsgebluikers o{:

plostituécs) vormen naast ¿ìrtsen een m.ecdc stern, maar clie is glotcntleels in
harmorrie rnct de me(lischc grondtoon: ookzrj zijn gebaat bij een omschr.ij-
vittgvatr aicls in rneclische termen' (Mooij rg93:228).

5. 'The corrscnsrls alllong rhe rnain interest gror4)s that was tnxirÌrainctl in
thc years to fòllorv, cnabled the welfale minisrry ro leavc vilrually all policy,
making to an unofiìcial group unril 1987. lncleecl, the Ministry hacl nothing
n'ìorc than observel status in the Coordinating'l-eam. This :rn'alìgemellr was
IÌot Lurrrsual fòr the Netl'rcrlancls, rvhclc rcliance or.r colìscnsLrs benveen
expe rt.s :rnd interest groups nìay re¡rlace inrlepcrrcle nt rninisteli:rl action' (Van
Wij ngaarclcn r 9 9?-:2.58).

6. Deze rol van tle overheid blccfbeperkt ror cind 1986, tor het rnolÌìenr
rvaarop cle epiclernic z.ich clreigdc te gaan verspreiden oncler de heteroscksuclc
nrcclclerheid. In dczc perioclewe¡cl hct'inlornele', bijna gclieel uit hr¡mosek-
suclcn bestaancle Aicls Coiirdinarie T'cam \¡efvangen clool de meer offìcii:le
Nedcllanclse Cornniissic Aicls Llesrrijding (NCAB), u.aalin clc sren v:r¡r c1c

liomobcweging minclel zrvaar woog (Van Vijngaar:clen r99z:z-59-6o).

7. Zte voor eenvergeli.jkbarc analyse v:rn cle vcrlioucling tusse n 'objecticve

situaties', 'gricvcn' en politickc nobilis:rtie in hct geval van cle anti-kcrnenc¡-
giebeive¡¡ing, I(oopmans cn l)uyvcndak r995.

B. Zoals ool< Mooij schlijft: 'Voor een goecl begrip varr de huidige vcner.i-
schc velontrusting kan (...) niet rvolclen volst:ìan mer ccn bcroep op de acute
dleiging en cle cL âlratische gevolgen van aicls. l)ar kan cvcnmin wannee r. het
gaat or-n het karakter van cle rnaatschap¡relijke reacties clie door de epidemic
zijn opgcroepen. I{et :rnnvoortl op cle vraag hoe deze reactics cnri[ ?.icrì cll
rvaarorn juist z-ó is niet af re lcidcn uir cle enrst van cle situatie' (r993: zt6). He t
iclee clat cle 'situatie nie t vool z-ich spreekr' ma:rr' :rlhangt v:ur cle l¡e tcl<cnìs clie

cr aau wordt gcgcven, is sterk onnvikkelc{ in clc sociale-pr:oblerncnl;cnaclc-
ring;: "l'his vie."v, clcveloped nìosr {ìllly by Blumer ancl Specor ancl ICtsu.sc,

rr:jccts the theory that social problerls are ot'rjecrive ancl iclentifial¡le.societal
conditions that havc intrinsically halmlLrl effects' (Flilgarrner en Bosk
r9tì[Ì:53).

9. Zic voor vcrorbeelclcn van gtiewtnce-vcrklaringen, waann gtìe uatrrcs
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wordcrì opgevoerd ¿ls ecu'objectieve'problerncn, lìiiclig rgBB:28, Lrglehart
ì99o:i2, \øil.sorì I99o:Bo.

lo. I'.en ancler alguncnt clat r.rogal eens opcluil<t tclverldalingv:rn clc z-wak,

ke'aic1s-bewcg;ing' in Neclerlanrl, is hct rel:rtiefgeringe :rantal homoseksuclerr

clat in Neclerland van zijn se rostatus op c1e hoogtc is ornclat Ncclcllancl als een

van cle wcinigc lanrlen een terughouclcncl I¡eleirl Ìreeltt gcvoercl jegen.s testcn

op het hiv-vilus. Vclstlaeren: 'Zwijgen=clood is in Nederlancl ook ccn venvijt
aan c1c ancleretr, clat rvil zcggcn ,-legcnen clie niet selopositiefzijn, in rle mceste

gevallcn on-rclatze het.sirlpelweg nictrveten. l)ar is clan nrisschien ooke e nvau
c1e grote n:rdcle n van het Neclerlandsc tcstbele id. f)e inschatting van de wer-
kelijkc ornvang van dc verspreiclingvan hct virus en van cle ernst van l-ret aicls-

plobleem is natte vingcrlvell<. I)e groep seroposiricven blijft bovendicn op
cl,-ze rvi.jz.e kturstrnatig klcin cn dat is cluidelijk te me¡kcn in cle l¡etrolc[<cnhcic{

bij clc aicls-problernatiek' (lÌornologie r99rlr, p. 4.3). I.Ioer.vcl Ìretvoorher acri-

visrne nrct bctreki<ing tot :rids niet onbclangrijk is dar er ecn zcker 'porentieel'

aan l¡ettoldcencn is, lijkt de geringe l<cnnis over de serost:Ltlls in Ncclerlancl

gecrr afìloendc argument voor het verldarcn varì de zrvakte van bijvoorbeekl
AcrUp.7.,: zijne l vccl nrcr-rscn die rvel op cle hoo¡1te zijn van hun seropositivi-
teit zoncler dat zij in bovcging komen. L)it ¡¡eefi al aarr dat er een grootvelschil
bcstaat tussen het op c1e hoogtc z-ijn r.an cle serosrarus cr.r het in politieke ter'-

ûren begrijpen v2Ln (1ie status. Vcronclerstellen clat c1e:ranrvezigheicl r.an veel

seropositievc nrenscn als v:rnzellsprcl<cnd tot een berveging lcidt, is het gelijk-
stellcn v¿ur een 'situatie' >> 'grieven' >> rnobilisatie, rn.a.w. hct 'probleeln-

clruk-argumcnt', waarvall in clir hoofclstuk bctoogclrvordt cl:rt het nict steeh-

lioucleutl i.s.

Ir. Voor de duidclijl<heicl: dat cle gemicldeldc incr.rbatictijcl tond dc ticn
jaar beclraagt, betckent niet clat cle ziektegevallen dic tusser-r begin r987 en half
juni r994 gecliagnostisecrcl werclcrì, personelÌ betroflen tlic gemidrle/dussen
r977 enr984(tien ja:rrdaarvoot) bcsrnetz.oudenzijn (hergccnhetonmogelijk
zou nraken om de effectiviteir ven prcvunrìc te rnctcrì olnclâr pas rond r9B4

rvcll<cli.jk rnet câmpagnes gcst:rrt rvcrcl). l)an z.or.r namelijk, tcn onrcchte,
lvorden uitgegaan van cle geclachte dat hct aantal bcsmettingen (seloconvcr'-

sies) ieder jaar gclijk is gerveest, hetgeen nu juist bij een zich onnvildcclcndc
epiclemie nier hct geval is. Hoervel betrouwbare ci.jlels ovcr het aantal selopo-
sitieven, en over cle ontwikkcling daarin, ontbreken, is lier boverr iecler:e nvij-
fðl verlteven clat :ran het bcgin van cle epidemie het a:rntal sclocor.lvcl sics pcr
jaar in cle loop van de tijcl sterk is tocgcrìomen, een trend waaraan pas in rle

twccclc lrclfì van clejai:en t:rchtig ccn cincl lijht te komen. Dit be rekent ciat clc

tijcl tusscn cle toename van het :rantal bcsnrettingen en cle toename v¿ur hct
aantal :ricls-gcvallen o¡> gertggregceirlniveau vccl korter zâl zin clân c1e dcn jaar

clieop inrliuidueelgcrr-ricldelcl gcldt: :r:rngezien clc totalc piroep van hiv-geTnfec-
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teerden explosiefstijgt, zijn er steeds meer hiv-geïnfecteerclen die het ongeluk

hebben om aicls te ontwikkelen in miuder clan tien jaar na besmetting (net

zoals er veel meer hiv-geinfecteerden zijn die het geluk hebben om langer dan

tien jaar gez.ond blijven). Dat betekent dtrs ook clat effectieve preventie wel

degelijkop vrij korte terrnijn in een aluamevan de groeivan het aatrtal nieuwe

ziektegevallen terug te vinden zou moeten zijn (Duyvendak en Koopmans

r99Ð.

rz. Hij steltzells dathet nieuwevan alle nieuwe sociale bewegingen gezocht

moet worclen in de anti-norrnaliseringsgeclachte die lrit acties van deze nieu-

we bewegingen zou spreken.

4. HIV/AIDS Surueillance Report,Volume 5, no. 4, p. 8.

r4. Amal preciseert: 'En F'rance, I'ordre moral, dès 1983, a prirné, en

l'absence d'un consensus sur la reconnaissance de l'homosexualité: relus du

gouvernement (...) de lacilitcr la publicité pour le préseruatif et refus (...) cle

prendre ladirnension du problètne au niveau homosexuel' (r993:67). T'er illu-
stratie van deze 'ordre morale', volstaat het volgende resultaat van een enquê-

te over aids in Frankrijk: '547o invoquent spontanément le déclin moral et la

libération des rnoeLrrs comlnecause du sida, favorisé selon 417o par l'immigra-

tion, cet autre moteur supposé de 1a décader-rce' (Pollat r988:r83).

r5. 'L'abse nce d'Lrn mouvelnent homosexuel en Frence, est la raison pr.inci-

pale d'une plus forte inlection hotnosexuelle qu'ailleurs en Europe, car les

pouvoirs publiclues u'ont pas été capables de comprendre qu'il fallait suppléer

à ce manque' (Arnalryy:y).
r6. Het is r-rog maar clevraagofGamsons claim dathet om een disembodied

tegenstander gâat voor de Verenigde Staten zelfwel oPgaat. \(/anneer we

onder autoritciten uiet alleen strikt politieke maar ook maatschappelijke,

financiële en leligieuze autoriteiten verstaan, dan zijn ook veel Amerikaanse

Act Up-acties wel degelijk op concrete personen en instellingen gericht, bij-
voorbeeld acties op tù7all Street tegen de winst van cle geneesmiddelenindus-

trie op medicijnen tegen aids, bij het Centerfor Disease Controlrcgen z.ijn weì-

nigadequate optreden, et cetera (Perrowen Guillén r99o).

r7. Vreemd genoegwordt de vraâg naar non-mobilisatie van sociale bewe-

gingen in de Neclerlandse politicologie maar zeiden gesteld terwijl het niet-

opkomen bij verkiezinger-r gegarandeercl voer voor politicologen is. Dit zegt

overigens waarschijnlijk meer over de (geringe) waarderingvoor mincler con-

ventionele manieren van politiek bedrijven onder politicologen, dan over de

omvang van de betrokkenheid bij onconventionele vormen van politiek in

Nederland.
r8. De relatiefvervoortgeschreden emancipatievanNeclerlanclse homosek-

suelen is wél van belang gcweest voor de toepasbaarheid van het 'Nedellandse

model': doordat er een gesubsidieerde, prolessionele beweging bestond, kon
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de ovelheicl de preventietaak aan een vertrouwenwekkende groep delegeren.

19. Zoals bekend, is wel sprake van andere, nie urve vormen van 'collectief

hanclelen' rondom aids, zoals het gezamenlijk rouwen en treuren op Aids
Memorial Day, de'quilt'- bestaande uit aan elkaar genaaide doeken ¡net de

llamenvan nrensen die aan aidszijnoverleden, de opkomstvan buddies, en de

activiteiten van de hiv-vereniging. Maar deze evenemcnten of organisaties

hebben, althans in Neclerland, geen naar buiten gerichte politieke inzet en

vallen als zodanig buiten cle ornschrijving van radicale vormen van aicls-acti-

visme.

zo. De scherpste criticaster van het ofÌìciële beleid - het l:lad Aids Info -
probeerde niet voor niets aßtand te creëren tot de verantwoorclelijken door
over'aids-establishment' te gaatr spreken.

2r. Soms gingen er eindeloze cliscussies aan ee¡rstemmig naar buiten
gebrachte besluiten vooraf. Zo schrijÍì Veenker over de beslissing om anoge-

nitale seks te ontraden: 'De discussies hicrover, die uiterst emotioneel zijn
geweestJ werden beslecht in het in 1984 opgerichte AlDS-homo-overleg'
(i989:79). Van deze verdceldheid was cle buitenwerelcl in r984 echte r niet op

de hoogte. \Wilde Act Up in deze situatie dan ook effectief kunnen optreclen,

clan rnoest ze beginnen met het doorbreken van de geheiml-rouding en het

zichtbaar maken van deze onderlinge tegenstellinge n: 'De eerste ldappen zijn
uitgedeeld en dat is bittere nooclzaakwant cle aidszorg in Nederland is niet zo

solide als zrj doet voorkomen. Het mogen mcepraten achter de schermen

lreeft die fraaie façade te lang overeind helpen hor.rclen' (Act Up in Scheluw,

voorjaar ry9216,p.35).
zz. Ngezienvan de preventiebooclschap, zijn er nog ande re krvesties clie in

andere landen rvél tot succesvolle mobilisatie aanleiding hebben gegeven

maar waarvoor Act Up in de Nederlandse verhoudingen niemand in l¡ewe-

ging kreeg. Het gaat hierbij omzaken als de prijs van conclooms (Neclerlar-rd is

een van de weinige landen met een hoog BTaV-tariefl, de aandacht voor aids

bij vrouwen, de beschikbaarheid van geneesnridclelen en clergelijke.

23. De cliscussie over de sluiting van sauna's kan als voorbeeld dienen dat

iclentiteiten en bclangen niet vanzelßprekend op één n-ranier aatr elkaar

gekoppeld z.ijn. Zo waren sommige homoseksuelen in San Francisco voor
sluiting om de epidemie een halt toe re roepenJ terwijl ande ren deze getlachte

verwierpen omdat sluiting er juist toe zou leiden dat het virus 'ondergronds'

zou gaan. Het gaat hier niet om de lcwestie van de sluiting zeli maar om een

voorbeeld dat kan verhelderen dathet in hetNederlandse model besloten idee

dat 'ervaring' tot een eenduidige opinie, tot vanzellsprekende consensus zou

leiden, in de praktijk niet klopt. 'Het homoseksLrele belang' bestaat niet a pri-
ori, laat staan dat iemand door het enkele feit van zijn ofhaar homoseksuele

identiteit dit belang ais vanzelfzou. kunnen fo¡rnuleren.
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24. Uit de cohort-studie onder Amsterdamse homoseksuele mannen

blijkt dat in dej arenr987-r988 4o%o onbeschermd anogenitaal contact heeft,

zzo/oalrildcondooms gebruiktbij anogenitaal co ntacten37,5o/o deze techniek

niet (meer) toepast (De \Wi tr99443).In plaats van het accent te leggen op de

daling van onbeschermd contact van ongeveer 88o/o naar 4oolo, zoals de

beleidsmakers doen, lijkt het, zeker retrospectief, meer een knellende vraag

waarcmzy de preventieboodschap niet wijzigden: waarom werd condoom-

gebruik niet centraal gesteld toen uit deze cijfers bleek dat, in ieder geval van

deze groep, de meerderheid anogenitaal contact bleefhouden en dat slechts

ongeveer een derde van de betrokken homoseksuelen altijd een condoom

gebruikte?

25. 'Homoseksuele gezondheidswerkers waren als eersten binnen de

homoseksuele gemeenschap in staat, de ernstvan de situatie te onderkennen,

een adequate preventieboodschap op te stellen en deze met aanvaardbaar

gezag aan de betrokkenen over te brengen' (Van \Wi.ingaarden 1989:38).

4.H.Yuy$ery77. Opmerkelijk is datwaarVuysje eerst heeft bijgedragen

aa.n het in disl.rrediet brengen van het welzijnswerk, hij zich twintig jaar later

grote zorgen meakt over de afwezigheid van interventieberoepen: 'Het in de

jaren zestig bevrijdende idee van respectvoor de persoonlijke privacy dijde in
de jaren tachtig uit tot een breed interventietaboe,' in'De bemoeial in de ban

- hoe afzijdigheid een deugd werd en slachtoffers maakte' in NRC Hand¿ls-

blad,4novemberry95.

5. Deze auteurswezenvooral op de nutteloosheidvanhetwelzijnswerkdat

in zo'n scherp contraststondtotzijn grotepretenties. Van Doorn:'Het iswer-

ken aan een reusachtige, nutteloze pyramide van Austerliø', in '!?erkgele-

genheidsbeleid ofwerkve¡schaffì ng' G9z ù.
6. L de Haan laat zien dat de kritiek die zich in eerste instantie richtte op

'de nieuwe vrijgestelden'en het'spijkerbroekenproletariaar' zich alras ver-

breedt'tot een kritiek op de welzijnszorg, om ten slotte uit te monden in een

kritiek op de verzorgingsstaat, die onder invloed van de "neodemocratische

elite" tot een onbeheersbare "democratische Leviathan" zou zijn geworden'

$evr6).
7. Zo vÅt inhet methodiekboek B¿ uus te n en u o 0 r 0P b outatu e r þv anP.YJ in-

kelaar uit t979 te lezen:'Veel welzijnswerkers zitten gevangen binnen de

goede bedoelingen en de mooie doelstellingen, waarin ze zelf geloven. Daar-

door houden ze de maatschappelijke functie van het werk in stand. En deze

maatschappelijke functie is bijna precies het tegenovergestelde van waarmee

ze denken bezig te zijn (...) Het (welzijnswerkvormt) een onderdeel van het

machtssysteem dat het spreken en weten van de machtelozen blokkeert, ver-

biedt en onøenuwt, subtiel en met de beste bedoelingen' $979:zr e.v.) .

8. A. de Swaan verbaastzich in zijn opstel'De l<ritische Massa'uit r98r: 'De

huidige kritiek op de verzorgingsstaat komt van intellectuelen en is vervat in
uiwoerige historische en sociologische beschouwingen. Hun studies vinden

een groot en gretig publiek, niet in'Wassenaar ofAerdenhout, maar rond de

sociale academies en de sociale faculteiten, waar de verzorgers worden opge-

leid'(r983:8).

9. T. Schuy't spreekt over een 'theorie-vacuütn' (".*., p. z4) en Sj. Koenis

roept het beeld op van een 'verlaten stad' als contrast met de drukte van wel-

eer: 'De grensstad isveranderd in een van God en iedereenveriaten spookstad,

die door reizigers wordt vermeden als cle pest' (".*., p. rr). Ook in de theorie-

vorming over opbouwwerk was het sinds r98o stil, steit Vreeswijk 'Na De

Kleijn is er in de tachtiger jaren geen nieuwe opbouwwerkmethode ontwik-

keld'$ee6t6).
ro. Binnen de k¡itiek op het onderwijs kunnen, net zoals op andere terrei-

nen, twee hoofclstromen worden onderkend: de marxistische, die over'ver-
vreemding' sprak omdat het onderwijs vooral de belangen van de dominante

HOOFDSTUK 6

r. Sj. Koenis (1993:98) omschrijft deze opstelling als volgt:'Dewerker gaat

in deze fasesteeds meer opkomenvoor de cliënt. Vanuit het besefdat decliënt

in de verdrukking leeft, onderdrukt is, staat hi k¡itisch tegenover het waar-

den- en normenysteem van de maatschappij en instelling. Ten opzichte van

de maatschappij en instelling is de werker nu minder een "brugfiguur" en

meer een opponent geworden.'

z. In retrospectiefspringt overigens een interessante overeenkomst in het

oog tussen de door Peper zo bekritiseerde opbouwwerkers en Peper zelf: bei-

den keurden een derde, intermediaire positie af. Peper vreesde namelijk dat

een dergeli.fke'ventielpositie'confrontaties tussen de betrokken bevolkingen

de overheid zou kanaliseren en daardoor een ontpolitiserend effect zou heb-

ben. Zie voor deze discussie ookT. Schu¡ (r984:19 e.v.).

3. 
'slelzijnswerkers leken vooral te irriteren omdat zij enerzijds gevestigde

belangen aanvielen terwijl ze anderzijds, volgens sommigen, zelf deel uit-
maakten van een nieuwe elite. Zoals we bijvoorbeeld bij Adriaansens en

Zijderveld kunnen lezen: 'In zekere zin vormen de professionelen die de ver-

zorging in onderwijs, gezondheidenwelzijn moeten realiseren, een establish-

ment met gevestigde belangen en een elite met macht en invloed. (...) Velen

van hen, vooral in de sector van sociaal-cultureel welzijn, roepen om demo-

cratisering, maar hun ideeën ten aanzien van ongelijkheicl en elitaire macht

zijn reeds lang door de verzorgingsstaat achterhaald; zij vormen imme¡s zelf

een eiite, onderdeel van het establishment van de verzorgingsstaat' , $98r43'
44).
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ldasse zon rveerspiegelen en cle meel libertair-anarcl'ristisr:he stroming c[ic, irr

navolging van lllich, ccn plcidooi hicld voor'ontscholing'.
rr. Zie bi.jvoorbeelcl voor de.jaren vijÉiig als hoogtepr:nt in de 'onnraat-

schappelijhlreiclsbestrijding',4. l)e rchsen cn L. Vcrplanlcc r987; als hct hoog-
tcpurlt in cle cconomischc strrringspolitiek, i.c. cle geleicle loonpoliticl<, M.
varr Bottenburg r995 enA. idarner 199o.

12. 'Met hur-r kLitiek o¡r c1e "or.rclelrvetsc" calitas en filantropie, en op cle

identilìcatie r.an nraatschappelijkrvcrk tnet zielszorg, streren "cle.modeuretr"

ernaardat cle zeggenschap over l<westies van zorg en rvelzijn, clie bij hun tegcn-
stanclers nog in hanclcn van vcrzuilcle kac{ers ligt, overgeclragcn lvorclt traar'

e en nie uwe klasse van cleshtincligcn' (Sj. Koenis 1993:42). ììr I. cle I-I¿rart.stclt:

'Op het nivear-r van cle triwoering van rnâatschappelijke zorg ontstaan allellci
ch.varsverbauden en nier-rwe inzichten, die zich onttrekkeu:r:rn cle gre ep van cle

leiding van c1e z.uilcn cn dic tcn l<oste gaat van cle traditionele uitvoerders van

cle herzuiling' (r993:98).

r3. Vooral B. Peper hacl een scher'¡r oog voor clc ¿rnlrivale ntics waarin he t
opbour.rrverk zichzelf-r'elstrilcte: 'AIs men rvclkclijk in1-roucl rvil gcven aan rlc

zelfbeschild<ìng v¿n cle bevolking, laat clic rÌenserÌ dan rnet rust. Zij hebbcn

toch nooit orn opbor-l,vrverk gevraagclì Non-clilectit:f staat voor pseuclo-plo-
lession¿liteit; hct bctckcnt r¡ranipulatie achter de schertneu', geciteercl bij li.
Hueting 1989: 3rz.

r4. f)e rn:rr:kt in zijn tite lwe rcl in clie tijcl als een aanklaclrt gelezcn. Il. Ach-
terhuis fr¡r¡nuleerdc zijn kritiek als een 'linkse' kritiel<.

r5. In cleze clecennia lvas niet zozeer sprake van ecn opstancl tcgcn va<lcrs

met een ldeine v, henvas niet geen generatieconfìict (z-oals H. Righart stclt ìn
ztlnboek [)e eìitt/elozej,tren zestiguit r995) alswclvan cen aanvirlop Vircle rs, o¡r

p:rtelnalisrne ('tie J.C.l(e nnedy, ry95) .'Zicvoor t\c bclangrijke, stimulerenrle
lol clic clitcs in dczc vcranderingcn spcelclen I. cle l'Iaan: 'De crisis van clejarcn

zcstig is dr-rs nict het re.sultaat vatr de agitr,Ltie vatr een nieuwe generatie. Al ronrì
r96o heeft de zittencle elitc in grote lijnen aangegeven wât het pl obleen, is' (in
a.w., p. roo e.v.). Voor een analyse van de stormacl-rtige onnvikkeling van
'nie urve sociale bewegingen'in Necle rland or-rdcrde stir¡urle re n<Ic invlocch,:ur

de toegenomen politieke rnogeli.jkheclen: I)uyvenclak ct al. r992, rìrct namc

ook R. I(.oopnrans, 'V:ur plovo tot rala. Golfbewcgingen in hct politicl< plo-
tcst in Ncdcrlan d' ,pp. Sg-16. Zic vool clc belanglijke rol v:rn elites bi.j de ver-

anclcrincen in dejarcn zcstig voorts I-1. ()oster:huis r99r-.

{r.'Zovak op d:rt in tekstcn van voolaanstâ¿ìn(le beleiclsrl¿rkers zoals dr.
Gr. I{enclriks (oncler andere in 'farugnrtar le ntenscn,I)en IJaag, Ministelic
varr CRM ry82) én van anclragologen de slogarr 'rloor <le ¡nensen z-elfl steccls

lrec¡ucntcrvoorkomt. f)e radicaliseringvan hct'zell ì:ij H. Achte rhuis is, met

andelc rvoorden, sleclrts cle logische dooltlckl<ing van cle bctckcnis die :ran

j42

'het zell in het beleicl, cle rvetcnsch:rp én clc welz-ijns¡rraktijk rvercl gchecht.

Ilct zou naclcr ondclzockvelclienen inhoevellc clc in cieze tijd ookv:rak gcui-
tc gcclacl-rte clat opbouwrverk slechrs ccn 'tijdelijl<e voorziening' is, gericht op
hetzichzelf zo snclmogclijkweer''overboclig' r'nal<en, rnogelijkvoolwloeit uit
zijn darr .rl rarrenJc lcgirirnircir.

17. Zoals S. Sevenhuijsen stelt: 'ln een zorgethiek zor-r hct idee clat afhanke-

lijkheid rnensen bclemmcrt in hLln autonomie vervangcn r,vorclen cloor her

idcevan inteldependentie en door cle crkenr-riugdat goecle zorg bij kan dlagen
tot het zclfiespect, de indivduele integliteit en hct har-rclelirrg'vcmìogen v¿rì

inclividuen' (t996:t76). Zie verder ookJ. Tronto r9%;H. Manschot en M.
Verkerk 1994; l-{. I(unnetn:rn a.w. \996:72 e.v. (). Verhaar laat z-ien dat cle

fen-rinistische filosofen methun begrip van c1c'radicallysituatecl self cluiclclijl<

aßtand nemcr-r van het conserv:rtieve plogr:rmma van veel communitaristcn
(O. Velhaar, Rccht doen aan phn'(ònttìtel4 A.msrcrclan, acaclemisch proef-
schrift, te verschi.j nen r997).

rB. Zie hie rvoor o.a. hct thcmannnìmer v:ìn ReÞe nsclnp, dcc. 1995: 'C)ver'-

leefì cle samenleving het individu', lÌret niìl1lc cle bijclrage van R. llotrtcperr,
'Individuele iclentireir en integratie in ecn n-mlticLrlturele samenleving', pp.
2.zt-22,7.11. Kturnen'ran schrij{ì telccht: 'Inclividualisering ìs cen vorìr van

socialitcit, ecn vorm bovenclien clie in staat is nrccl mensen hechter te integre-
¡en in een corn¡rlexere sociale e¡r econornische dynamick darl eniee anclere

vorln varì tr-irclitionclc oltrnodenre socialiteit', in a.w., p. r6.

r9. De ovcrtrokkcn autonomiegedachte is ondcl anclere irr clc wclelcl van
de geestelijke gezonclhciclszolg ondcr vLlur genornen, een sectol'rv¿rarin dc

anti-psychiatrie en clc patiöntcnbcwcging z-icli sterl< hadclen verzct tcgcn

paternalìstische praktijken. Maal toen dczc criticasters velvolgens rnoesten

:ranschouwen hoe, oncler aanroeping van dc autonomiegedachte (en nier zel-

clcn rnet bezrrinigingen als moticf), mense n rnee r e¡r mccl aan hun lot rvcrden

overgclatcn, kwam er een tegenberveging op gang. Dc socioloog Schnabcl

vroeg a:rndacht vool de dlrbbele bctekenis van 'het recht orn niet gcstoolcl tc
wolclen'. En cle sociaallsychiatlische verpleegkundige FIenscLn:rns trok clc

conclusie clat het weer cle hoogstc tijclu,as voor 'ber noeizorg' (FI.V.J. I-Ìensel-

rrans r993).

zo. 'Alle beleidsaxiont¿r's van rle j:rren tachtig en dc jarcn n cgen tig - r'esFcci

voor privacy en zelfbeschikldng, eigen verannvoorclelijl<hcid, clecentral isatie,

zclfrcgulering, ver-z.elfstandiging - clelen irr feite een gcrncenschappclijk
geloolin non-interventie rnet elkaa/, schrijltJ. van der Lans in 'Een cultuur
varr afzij digheid' $9 9 6 : 6 zr).

zr. J. v:ur cler Lans stclt hicl hct volgende (icleaal)l¡eeld tegenover: 'Dat
vr:ragt om prolessiorrals die l<unnetr org:rnisclcn, r¡obilise¡e rr, overtuigcn en

clìthousi:rsmeren. Dat is een -- niet alz-ijcligc - profðssionclc coÌllpetentie die
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ingezet moet worden om vastgelopen individuen vlot te trekken, om nieuwe
verbirrdingen te leggen en perspectieven te ontwikkelen' (r996:626-627).Zie

voor meerdere bijdragen over dit thema zijn recente boek De onzichtbare

samenleuing, uitl,995.
zz. Geler op recente discussies over reflexieve professionaliteit blijkt de

sociale sectorzich te realiseren dat deze no¡matieve vragen niet ontlopen kun-
nen en hoeven te wo¡den. Zie in het dremanummer van Sociale Interuentie
over'normatieve professionaliteit' ft9961) met name de bijdrage van DJ.
van Houten'Hoeverkoopt bescheidenheid?' (pp. r47-ry4).

23. In'\Welzij n is weerstand overwinnen' in: Sch úyr rg 9 j, p. il7 e.v.

24. 'ln haar geheel hoeft de maatschappij niet meer veranderd te worden;
de situaties waarbinnen men, meestal ook in gedeelde verantwoordelijkheid
met anderen, handelt, zijn te overzien. Juist deze rolversmallling maakt het
mogelijk om rekenschap af te leggen,'schrijft L. Nauta (a.w., p. 176).

25. Ikricht mij indeze tekstop de Habermas-receptie in Nederland, en dan

met name op de manierwaarop zijn ideeën - meestal via de'vertaling'van H.
Kunneman- te pas en te onpas in opbouwwerkteksten gebruiktworden. Aan
de orde is dus niet of Habermas wel goed gelezen en begrepen wordt, maar

hoe zijn teksten en noties frlnctioneren. Hetzellde geldt, mutatis mutandis,

voor Touraines werk, dat vooral via de Groningse andragologen tot het
opbouwwerk is doorgedrongen.

z6.Ziebrjvoorbeeld G. van Hooijdonk, A. Raspe, M. Dozy, die na tien
jaar 'trendonderzoek opbouwwerk' in het artikel'Van grote en kleine verha-
len' concluderen: 'Habermas geeft een adequate verklaringvoor de crisisver-

schijnselen van de moderne samenleving. Die luidt kortweg de kolonisering

van de leefwereld door het systeem: geld en macht nemen binnen het maat-
schappelijk subsysteem, dat leefwereld heet, de plaats in van het ergumenr'

Gsst,+s).
27. 'Het systeem kan (...) niet emanciperend worden toegeëigend, maar

vormt tot op zekerehoogteeen complexvan onmenselijkevreemdheid in het

hartvan de postmoderne bestaanswijze' (H. Kunneman ,a.w.t rg9-2oo)
28. De 'vermarkting' van de taal en de praktijk van o.a. het opbouwwerk

geeft hethabermassiâanse schema een hernieuwde actualiteit, hoewel de con-
clusie die H. Kunneman (r996b) trekt dat door deze ontwikkelingen de

tegenstelling tussen systeem en leefwereld aan intensiteit heeft gewonnen
naar mijn idee te snel is.

zg.Zievoor eenrecente uiteenzettingbijvoorbeeldA. Touraine r994, mer
name p. 63 e.v. Voor beschouwingen over de verhouding tussen het politieke
systeem en sociale bewegingen: Touraine r978 en r984.

3o. Als een van de weinigen heeft T. Schuyt voor een dergelijke dynami-
sche verhouding wel oog in zijn proefschrift Opbouwuerk en lohaal welzijns-

beleid. Het Nedzrland.se gesubsidieerde opbouwwerÞ als intetmediair þader: een

s o c io logi sc h e be n ade ring uit t98 4.

3r. 'La définition des mouvements sociaux en tant que défense du sujet et

de sa liberté individuelle contre la logique de l'intégration et de pouvoir des

systèmes politiques et culturels', geciteerd in Duyvendak (r994a3o). Of
'L'effet dévastateur de I'Etat sur les mouvements sociaux' (a.*., p. 3z). Tou-
raine analyseert nergens de preciese invloed van 'de politiek' op de ontwikke-
lingvan socialebewegingen in het algemeen (laatstaan dathij oogzouhebben
voor een mogelijk faciliterende rol). In het geval van de zogenaamde'nieuwe

sociale bewegingen' ontbreekt de politiekzelfs helemaal in zijn analyse.

32. Dat opbouwwerkers zich uiteindelijk meer aangesproken voelen cloor

Habermas en Touraine dan door een filosoof als Foucault is overigens wel
begrijpelijk aangezien er bij de eersten tenminste nog een 'goede' be-

roepspraktijk denkbaar was als onderdeel van de leefwereld, terwijl bij Fou-
cault de microfysica van de macht luerlllhaar disciplinerende en normalise-

rende werking had (waaruit niet alleen Achterhuis de conclusie trok dat
hulpverlenende beroepen er'dus'maar bete¡ mee konden ophouden).

13.2o meentFl. Kunneman dat mobilisering alleen plaatsvindt op grond
van leefwereld-bronnen: 'Politiek verzet is mogeli.jk, nodig en zinvol, zowel

vanuit de "onmenselijke" kinderlijkheid in ons - onze onaangepastheid, die

steeds weer pijn doet ervaren, om uitdrukkingvraagt en motiveert totverlan-
gendverzet-als vanuit de mogelijkheden die de taai in zich draagt om stem te

geven aan ervaren onrecht, om nieuwe idiomen te ontwikkelen die een grote-
re sensibiliteit toelaten voor datgene wat zij onvermijdelijk buiten sluiten'
(a.w.:zoo).

34. EisseKalk, directeurvanhetlnstituutvoor Publieken Politiek,schrijft
in dit verband: 'Het is een misverstand te denken dat politici aÂvezigzouden
moeten zijn als burgers zich op enigerleiwijze met besturen gaan bemoeien.

Integendeel, politici initiëren datjuist, zoeken het debat op, leggen hun over-
wegingen op tafel, zonderdaarmeehun gelijkte claimen. (...) Hetparadoxale
van bestuurlijke vernieuwing isjuist dat hetzowel burgers meer stem geeft als

dat het de overheid aanwezig en zichtbaarder maakt', in: L. Veldboer
r996ir44. En H.M. Jolles schrijft: 'Het overheidssysteem in de verzorgings-
staat heeft het tot stand komen van verenigingen en andere verbanden van

personen en groepen geenszinsverhinderd. Het is, integendeel, juist in sterke

mate daarvoor bevorderlijk geweest G988:146).'

35. In zijn aßcheidsrede van de Erasmus Universiteit keertJ. Berting zich

scherp tegen de doorschietende 'vermarkting' van de samenleving: 'Het is

duidelijk dat in de laatste vijftien jaar de verhouding tssen samenleving en

markt danig isverstoord en dat dewurggreep van marktdenken en markwer-
houdingen steeds sterkerwordt. Dit heeft een groot aantal negatieve gevolgen
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voor de sâmenleving, zoals eell sterk afgenomen leefbaarheid van vooral de
grote steden' (t996:29). Daal is geen woorcl Habermas bij. J. van der La¡rs
schrijft over de konsekwenties van het huidige neoliberale, paarse denken:
'Het snijdt het historische hart uit het maatschappelijk micldenveld en draagt
bij tot wat ik niet beter kan omschrijven dat "ontzieling" van de samenleving.
De erfenis van de r.erzuiling, clat merkwaardige trekje van burgers in dit land
om voortdurend initiatief te nemen om voor een probleem tot elkaar te

kotnen in organisaties, die Nederlandse gewoonre om over van alles en nog
wat tevergaderen, wordtdoor de ideologievan het economisch prâgmãtisme,
cloor het paradigmavan de markt, sysrematisch o ndernljnd,' in MO/Samen-
/ e u i n gs op b o uw (t9 9 6 I 4o : ) .

36. 
rVat iemand vermag, wat iemands eigen vermogen is, staat dan blijk,

baar nietvan tevoren vast maar is afhankelijkvan de steun van derden.

lT.Dezebemiðdelende rol is door de socioloogTheo Schuyt uitgewerkt i¡r

een 'tliade van welzijnswerkactoren'. Hierin speelt het opbouwwerk een

intermediaire rol tussen bevolking, particulier initiatief en overheid (zie T.
Schtryt 1984). En C. de \X/it stelt in zijn oratie De rede uan het opbouwuerh,
'Tussenin-posities als enabler, organisatie-aclviseur en netwerk-ontwikkelaar
bieden de beste kansen op verclere maatschappelijke acceptatie van het
opbouwwerk' (r99o:r7). OokH. Broekrnan schrijft: 'De beroepskracht krijgt
meer een intennediaire rol: het opbouwwerk begeleidt, verwijst, treedt op als

mal<elaar tussen personen, groepen en instanties, is bezig n-ret het opzetren en

gebruiken van netwerken en breekt in bij andere instanties en instellingen. De
opbouwwerker wordt nog meer een bemoeial en hokjesdoorbreker' (r99r:

¡8s).

38. Sociologen en filosofen als Michael \Va1zer (r983) en Luc Boltanski en
Laurent Thévenot ft99r) zijn hierbij een inspiratiebron - voor¿over ze de
grenzen tussen maatschappelijke sleren niet verabsoluteren en de onderlinge
verhoudingen dynamisch denken.

39. H. Kunneman omschrijft een leeÂvereld-gerichte benaderingalsvolgt:
'Een benaclering die niet in het kader van techniek, efficiency en deskundig-
heid staat, rnaar in het teken van communicarieve gelijkwaardigheid, sensibi-
liteit en zoeken naar zin', in a.w., p. z5r.

4o. Zie de recente rapporten van de Raad voor de Volkshr.risvesting, Den
Haag1996; Rapportage etnische ruinderhedent995. Concenrratie en segïegãîie,

fujswrjk, SCP 1995; het Sociaal en Cultureel Rapport 1996, hoofclstuk 6
(lVonen).

4r. DitcitaatvanA. Reijndorp eindigt, voorcle goecle orde, metdevolgen-
de opmerking: 'Bij beide verwachtingen zijn kanttekeningen te plaatsen' (in
Nieuw tijdschrifi uoor de uolþshuisuesting,1996l6i7). Het is overigens vreemd
gesteld met de wens tot clifferenriatie uit angst voor segregatie. Uit de 'morele
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paniek' die rondom segregatie ontstaan is zou men al snel afleiden clatvan een

toename sprake is (zie voor deze alarme¡ende toon o.a. het Conuenant Grote

Stedenbeleid, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken 1995). Maar

anclelen wijzen erop dat er van toenemende segregatie, ondauks alle berich-

ten, geen sprake is: 'De conclusie moet dus luiden clat de beschikbare gege-

vens niet wijzen op een toenemende segregatie van huishoudens naar inko-
men. F,erder doet zich het tegendeel voor' (S. Musterd en'ùØ. Ostendolf in

RooilijnQ996l4t76)).

42. \{/. vâr1 der Leur (1996), directeur van het l,andelijk Centrum Op-

bouwwerk, heeft er bij verschillende gelegenheden op gewezen dat bij 'het

leefbaarheidsvraagstuk (...) bovenwijkse factoren een grote rol spelen'.

43. A. Reijndorp, 4.w., p. 8.

44. P. Hilhorst schrijft: 'Zelß als wijken wel gedifferentieerder worcle n is

het heilzarne effect dat claarvau uitgaat alleen onder bepaalde voorwaarden te

bereiken. FIet streven naar differentiatie is narnelijk gebaseercl op een aantal

ve rondersteldeverbanden dat zeer twi.ifelachtig is. Dat in somrnigewijken het

percentage van maatschappelijk kwetsbaren hoger is staat buiten kijf. De ver-

clecligers van het diflerentiatiestreven zouclen echter Inoeten aantonetl dat dit
gebrek aan participatiernogelijkheden ook mede door het wone n in cle btrurt

wordt veroozaakt. Er moet dus eell zogenaarnd buurt-effect worden aange-

toond' (r996:5, ongepubliceercl artikel voor het politiek-cultureel centrum

De Balie).

45. 'Van ouders met kincleren is (...) bekend clat zijn een grotere oriëntatie

op cle wijk hebben. In de praktijk blijken echter juist hoger opgeleide ouders

met kinderen een grote neiging te hebben om de stacl te verlaten,' schrijft ook

P. Hilhorst (a.w., p. J), onderve rwijzingnaar De beþlemde stad. Grootstedelij'

lze problemen ìn demog'afsch en sociaal-economisch perspectì$ Rijswqk, SCP

(r996:28-z).Dit leidt onderandere tot devtaag ofgemeenten en wouingcor-

poraties geen prioriteiten zouclen moeten stellen omdat menging in een

'buurtgerichte' wijk misschien clat kan betekenen wat ze nastreven, terwijl

een wijkwaar mensenwelwonen maar niet leven (een'slaapwijk') hoogstens

statistisch gemêleerd is.

46. Ziebyvooheeld de recentc Emarìcipatienota,'Emancipatie als kwali-

teit' van het Ministerie van Sociale Zaken; en 'Pantser ofruggengraat', Minis-
terie van Oncletwijs, Cultuur en tü/etenschappen, Den Haag r996.

47. Aangezien voor pluriformiteit 'eigen' organisaties onontbeerlijk zijn,

rnoge duidelijk zijn clat een sterke civiele rnaatschappij voorwaarde is voor de

onrwild<eling van een pluriforme samenleving. In landen, zoals Frankrijk,

waar de staat organisaties vat-r de civiele rnaatschappij niet ondersteunt, vl<¡eit

dit voort uit de geringe waardering voor (ieder) 'verschil'. Zo bestond in

Frankrijk sinds de Revolutic op groncl vau de \Øet van Le Chapelier (r79r)
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geen mogelükheid meer om intermediaire organisaties te vestigen. D elÊzou-
den zich, zo meende men, slechts tussen het prM-belang van ieder individu
en het collectieve belang nestelen. Hierin herkennen we de rousseauiaanse

gedachte dat de uobnté génhalzprivé- en groepsbelangen mo€t ov€rsrigen.
Zie voor de effecten van deze Franse wetgeving en de voondurende actualiteit
van de dominante republikeinse gedachtengang o.a. Duyvendak (t995a:4o

e.v.) en voorts voor de achtergrond van deze politieke filosofie: P. Rosanval-
lon1988.

4S.Zievoor dezrontwikkeling o.a. Engbersen en Sprinkhuizen 1996. H.
Vlug wijst erop dat opbouwwerkers deze verbreiding van hun werk, met
name ook in sociale vernieuwingactiviteiten, soms teveel als een vorm van
oneigenlijke concurrentie zien in plaats van hun zegeningen te tellen. (in
M e dzdz lingen Op b o utuwerk (r9 9r I 9 g5-1 6)).

49.C.j.M. Schu¡ spreekt over de belangeloosheid van het welzijnswerk:
'\lelzijnswerkiswerken om niet, maarwelzo goeden efficiënt mogelijkwer-
ken. Deze voor het Nederlandse welzijnswerk nier meer zo heel vreemde
combinatievan belangeloosheid en bedrijfsgerichtheid is een alternatiefvoor
het volledig op laten gaan van welzijnswerk in de markt,' in '\Øelzijn is weer-
stand overwinnen', in Schu¡ 1995

5o. P. Hilhorst in Krisis (19961 643234).
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