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Zonder de Britse humanist Thomas More zou  
het woord utopie niet bestaan. Hij schreef zijn be-
roemde boek Utopia in 1516 en maakte daarin slim 
gebruik van de dubbele betekenis van het woord: 
ou-topos, met ou als ontkenning, dus een ‘niet be-
staande plaats’ en eu-topos met eu als het goede, 
dus een ‘gelukkige plaats’. Deze dubbele betekenis 
verwijst zo direct naar wat je het Utopia-dilemma 
zou kunnen noemen: is dat wat we wensen, en 
waar we gelukkig van worden, ook haalbaar? 

In deze Idee verkennen we dit dilemma. Hoe staat 
het eigenlijk met ons geloof in utopieën? Hadden 
we dat niet al lang afgezworen, omdat het leidt tot 
gevaarlijke en romantische fantasieën? Of is dat 
te eenvoudig gesteld? Marius de Geus vindt van 
wel. Hij schrijft over waar utopisch denken goed 
voor is. Martien Schreurs plaatst daarentegen 
wel enige kanttekeningen bij de neoliberale uto-
pie: hoe lang moeten we blijven vasthouden aan 
het totalitaire vooruitgangsgeloof als we daardoor 
tal van conflicten negeren? Bovendien, wat brengt 
het ons op persoonlijk vlak, dat vooruitgangs- 
geloof ? Meer welvaart? Meer geluk? Een perfecte  
gezondheid en misschien zelfs eeuwige jeugd?  
Of worden we massaal depressief ? Vanuit de ont-
wikkelingspsychologie en medische ethiek & filo-
sofie analyseren Gerrit Breeuwsma en Maartje 
Schermer waartoe de maakbaarheidsgedachte 
van de mens leidt. 
Een Idee met Utopia als leidraad leidt onvermij-
delijk ook tot vragen over het utopische gehalte 
van D66. ‘Huispoliticoloog’ Menno van der Land 
gaat uitgebreid in op het democratiseringsideaal  
van D66, en de vraag in hoeverre deze ook is be-
reikt. Joris Backer, voorzitter van de Mr. Hans 
van Mierlo Stichting, en oud-voorzitter Mark 
Sanders schrijven over hoe utopisch het sociaal-
liberalisme anno 2012 is en de strijd die dat ople-
vert tussen droom en politieke daad.

Het tweede deel van dit nummer gaat in op de 
mistige grens tussen utopie en dystopie. Hoe 
kunnen we hedendaagse utopieën herkennen en 
eventueel ontmaskeren? Welke utopieën zijn re-
alistisch? En durven we ook nieuwe utopieën te 
bouwen? Socioloog Willem Schinkel doet een 
oefening in utopisch denken en introduceert het 
‘kritisch nationalisme’ als progressieve vorm van 
nationalisme. Criminoloog Tom de Leeuw stelt 
dat het ideaal van absolute veiligheid in achter-
standswijken een verkeerde heilsverwachting  
creëert. De Vlaamse filosoof Helder de Schutter 
en Europarlementariër Marietje Schaake gaan 
|in op de utopische mogelijkheid van een wereld 
zonder grenzen: de filosoof door te wijzen op de 
universaliteit van links-liberale waarden, de poli-
tica door de belofte van wereldwijde verbonden-
heid middels nieuwe sociale media te bespreken. 

De oplossingen voor de problemen van vandaag 
blijken morgen oplossingen voor de problemen 
van gisteren. Dat is een valkuil. D66 moet daar-
over heen zien te springen, de toekomst in. De 
redactie heeft Leo Prick en Ton Venhoeven daar-
om uitgenodigd plaats te nemen Aan de Tekenta-
fel om een toekomstbeeld te schetsen van wat we 
in 2066 wensen met betrekking tot het onderwijs 
en de infrastructuur. En of hun wensen ook haal-
baar zijn? De tijd zal het leren. Het enige wat we 
nu zeker weten, is dat we weer wat meer utopisch 
moeten gaan denken.

Mirjam Noorduijn themacoördinator

Corina Hendriks hoofdredacteur

Utopia
wat is wenselijk,  
wat is haalbaar?
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Het 
einde 

van 
de 

utopie?
Utopieën worden over het alge-
meen afgedaan als onrealistische 
dagdromen en gevaarlijke,  
romantische en onbereikbare 
fantasieën. Maar dat is onterecht. 
Utopieën maken ons bewust van 
onrechtvaardigheden en tekort-
komingen in de maatschappij. 
Marius de Geus vertelt over de 
kracht en zwakte van de utopie 
en wat utopisch denken vermag.

De kracht van 
utopisch denken



door Marius de Geus
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Velen hebben geschreven over de afname van de 
rol van ideologieën in de moderne politiek. Het 
debat over het zogenaamde ‘einde van de ideolo-
gie’ is al langer dan een halve eeuw gaande, met 
denkers als socioloog Daniel Bell die in 1960 pro-
moveerde op het boek The End of Ideology. In dit 
werk stelt Bell dat de grote ideologieën van de 19e 
en 20e eeuw achterhaald zijn geraakt, en de wes-
terse samenleving zich steeds verder ontwikkelt 
in de richting van een postindustriële maatschap-
pij. Ook een moderne denker als Francis Fukyama 
verklaarde in zijn veel besproken The End of His-
tory, and the Last Man (1992) dat de grote ideolo-
gieënstrijd definitief is beslecht. In zijn visie is er 
geen ruimte meer voor veelomvattende ideologi-
sche verhalen en grootse vernieuwende denkbeel-
den over een ideale maatschappij. Volgens Fukuy-
ama wordt tegenwoordig aanvaard dat de liberale 
democratie in combinatie met een vrije markteco-
nomie de hoogste welvaart en grootste mate van 
individuele vrijheid verschaft. Ook in Nederland 
hebben de meeste politieke partijen hun eerdere 
vertrouwen verloren in de kracht van het ideolo-
gisch denken en in het idee van de maakbare sa-
menleving. De westerse liberale democratie wordt 
voortaan gezien als het hoogst bereikbare en 
meest productieve institutionele systeem.

In het kielzog van het einde van de ideologie is 
ook het utopische denken in de laatste decennia 
van de 20ste eeuw steeds meer in diskrediet ge-
raakt. Utopieën worden over het algemeen afge-
daan als onrealistische dagdromen en gevaarlijke, 
romantische en onbereikbare fantasieën. Toch 
kan men zich afvragen wat de achtergronden zijn 

van het utopische denken, zoals ooit voor het 
eerst vormgegeven door de Engelse raadsman en 
filosoof Thomas More in zijn bekende werk Utopia 
(1516). Ook in onze tijd lijkt de vraag relevant wat 
het dynamische vermogen van een utopie is en 
wat het utopische denken ons kan brengen. Maar 
ook: hoe gevaarlijk is het utopische denken, en is 
een utopie gedoemd om onvermijdelijk te eindi-
gen in haar tegenhanger, de dystopie?

Utopie en utopisch denken
De geschiedenis van het utopische denken gaat 
terug tot ver voor het begin van onze christelijke 
jaartelling. De Griekse filosoof Plato (427-347 v. 
Chr.) was een van de eerste politiek-filosofen die 
de waarde inzag van het uitwerken van een ge-
detailleerd model van hoe een maatschappij er 
‘idealiter’ zou behoren uit te zien. In zijn Politeia 
formuleert Plato een messcherpe kritiek op het 
Atheense democratische systeem. Hij ontwikkelt 
vervolgens een kritisch tegenbeeld van een hiërar-
chisch geordende maatschappij die wordt gere-
geerd door filosofen-heersers die kennis hebben 
van het ultiem ‘goede en rechtvaardige’. Op basis 
van een abstract en verheven ideaal van univer-
sele rechtvaardigheid construeert Plato een ideale 
samenleving die niet de tekortkomingen van de 
toenmalige Griekse samenleving kent.
Zoals al opgemerkt, was het Thomas More die de 
term utopie feitelijk heeft gemunt en die nadere 
inhoud en betekenis aan het begrip heeft gegeven. 
In 1516 schreef More een nietsontziende kritiek  
op het vroegkapitalistische Engeland dat werd be-
heerst door grootgrondbezitters en werd geken-
merkt door grote armoede en sociale ongelijkheid. 

More concludeerde dat er geen sprake zal kunnen 
zijn van werkelijke rechtvaardigheid of welvaart, 
zolang er privé-eigendom bestaat en alle menselij-
ke verhoudingen alleen in termen van geld wordt 
afgemeten. In zijn Utopia pleit hij onder meer voor 
collectief eigendom van grond en goederen en 
het afschaffen van geld als ruilmiddel. De leden 
van zijn ideale maatschappij en staat leiden een 
gelukkig, gezond en ontspannen leven. Er is dan 
ook geen sprake van schaarste aan voedsel, banen 
en goederen. Iedereen werkt naar vermogen en 
ontvangt van de gemeenschap naar individuele 
behoeften. 
More maakte op inventieve wijze gebruik van de 
nadrukkelijk dubbelzinnige betekenis van het be-
grip ou-topos, met ou verwijzend naar het feit dat 
het gaat om een ‘niet bestaande plaats’, en de term 
eu-topos, met eu refererend aan ‘het goede’, oftewel 
een ‘gelukkige plaats’. Deze ambiguïteit van het 
begrip utopie verwijst direct naar wat men wel het 
fundamentele utopiedilemma zou kunnen noe-
men: is dat wat wij wensen ook in werkelijkheid te 
realiseren en in hoeverre leidt het willen realise-
ren van een utopie wellicht juist tot een diame-
traal tegenovergesteld effect?

Van Thomas More loopt er een utopielijn door 
naar o.a. Francis Bacon, Robert Owen, Henri 
Saint-Simon, Charles Fourier, Edward Bellamy, 
William Morris tot aan latere denkers als Bernard 
Skinner, Ernest Callenbach, en feministische au-
teurs als Marge Piercy en Ursula K. Le Guin. Naast 
deze gedetailleerde schetsen van alternatieve  
samenlevingsmodellen bestaat er ook het type van 
de dystopie. In deze antiutopieën wordt juist een 
visioen geschilderd van een maatschappij die  
gewelddadig is en onvrij. De bekendste namen  
van deze stroming zijn onder meer Samuel Butler, 
Jevgenii Zamjatin, Aldous Huxley, en George  
Orwell (1984).

De dynamiek van de utopie
Wat is nu bij uitstek het dynamische vermogen 
van de utopie en wat kan het utopische denken 
ons ook in deze tijd brengen? Na bestudering van 
een groot aantal utopieën ben ik tot de conclusie 
gekomen dat utopieën vooral uitblinken in een 
drietal functies. Om te beginnen wordt in utopi-
sche verhalen gebruik gemaakt van fantasierijke 

schetsen en beeldende visies waardoor creatieve 
beelden worden opgeroepen. Kenmerkend voor 
utopieën is dat zij veelal een ongekende beelden-
de kracht bezitten en niet alleen appelleren aan 
het redeneervermogen van de lezer, maar ook (en 
vooral) hun voorstellingsvermogen aanspreken. 
Daarnaast kunnen utopieën gezien worden als 
denkoefeningen in de toekomstvoorspelling. Als 
lezer ervaart men de verwondering die inherent 
is aan het beschouwen van een toekomst waarin 
wordt afgerekend met onvrijheid, armoede, en 
ongelijkheid. De auteur laat ons kennismaken met 
onverwachte en spectaculaire doorbraken in de 
biomedische wetenschappen, de natuurweten-
schappen, de gedragswetenschappen, enzovoort, 
waardoor de mens opeens een veel gelukkiger en 
waardevoller leven beschoren lijkt.
Wellicht ligt de grootste kracht van de utopie ech-
ter in het bewustmaken van de lezer van onrecht-
vaardigheden en tekortkomingen van de maat-
schappij waarin men is opgegroeid. Utopisten 
houden hun tijdgenoten bij uitstek een kritische 
spiegel voor. Zij bekritiseren het bestaande maat-
schappelijke stelsel en geven bespiegelingen over 
een ‘denkbare’ en meer rechtvaardige wereld. Op 
deze wijze kunnen zij ons opmerkzaam maken op 
die aspecten van de werkelijkheid die onszelf al 
lang niet meer opvallen. Utopieën kunnen hier-
door behulpzaam zijn om ons scherper te leren 
waarnemen en kansen voor herziening van onze 
instituties te blijven zien.

Op de zwakten en nadelen van het utopische den-
ken is al door auteurs als Karl Popper, Hannah 
Arendt en, in ons land. Hans Achterhuis gewe-
zen. Kort samengevat komt de kritiek op de utopie 
telkens neer op de volgende punten: de utopische 
benadering is gericht op het realiseren van een 
vaststaand, gefixeerd politiek einddoel in de vorm 
van een ‘blauwdruk’ van een ideale maatschappij. 
Er bestaat echter geen wetenschappelijk verant-
woorde methode om vast te stellen wat dit abso-
lute en onveranderlijke ideaal inhoudt en wat de 
beste strategieën zouden kunnen zijn om haar te 
bereiken. Daar komt bij dat in de praktijk de uto-
pische methode ertoe leidt dat halsstarrig zal wor-
den vastgehouden aan de eerder bedachte detail-
schets, die koste wat het kost tot uitvoering moet 
worden gebracht. In de praktijk blijken echter de 

‘  Utopisten houden hun tijdgenoten 
bij uitstek een maatschappijkritische 
spiegel voor’
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als: is deze utopie in de praktijk uitvoerbaar? Wat 
kunnen wij uit de geschiedenis afleiden over de 
gevaren van het exact willen invoeren van een be-
paalde utopie? En in hoeverre bevat een utopie de 
claim dat er sprake is van een absolute waarheid 
die met dwang dient te worden ingevoerd?
Tegenover deze op zich terechte vragen kunnen 
echter vele andere vragen worden gesteld die tot 
een duidelijk vruchtbaarder discussie kunnen lei-
den. In welke mate bevat een utopie een terechte 
kritiek op maatschappelijke misstanden en on-
rechtvaardigheden? In hoeverre biedt een utopie 
een innovatief beeld van een ‘mogelijk betere’, al-
ternatieve maatschappij? Leidt een utopie tot een 
herbronning van hoogstaande maatschappelijke 
idealen, zoals vrijheid, gelijkheid, broederschap, 
sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen? 
 De dynamiek en kracht van de utopie is en blijft 
bestaan uit het motiverende karakter van de hoog-
staande idealen die er aan ten grondslag liggen. 
Die idealen zijn nog altijd relevant en kunnen ons 
op waardevolle ideeën brengen. Vooral de con-
trastrijke ‘tegenbeelden’ die door utopieën worden 
opgeroepen kunnen onze verbeeldingskracht sti-
muleren, waardoor wij alerter en scherper kunnen 
reflecteren over actuele politieke vraagstukken. 
Utopieën kunnen ongekende handelingsperspec-
tieven bieden om problemen als ongelijkheid van 
kansen, natuurvernietiging en klimaatverande-
ring, en bijvoorbeeld ook het vraagstuk van recht-
vaardigheid tussen de huidige en toekomstige 
generatie op te lossen.

Naar een veerkrachtige utopie
Waar de analyses van Daniel Bell en Francis Fu-
kuyama over het einde van de geschiedenis pre-
matuur zijn gebleken, is ook het afschrijven van 
de betekenis van utopisch denken onterecht. 
Zeker, in de 21ste eeuw is geen behoefte meer aan 
utopische maatschappijvisies die de burger een 
dwingend en hermetisch dichtgetimmerd maat-
schappijbeeld voorhouden. De meeste burgers en 
politici nemen ook afstand van het idee dat het 
mogelijk is om een perfecte, ideale maatschappe-
lijke ordening te realiseren waarin iedereen volko-
men gelukkig is. En de gedachte aan een volledig 
statisch einddoel van politiek en economie heeft 
weinig aantrekkingskracht.

Dit betekent echter niet dat utopieën waardeloos 
zijn geworden en definitief dienen te worden af-
geschreven. Integendeel, er kan gepleit worden 
voor een open utopie met krachtige beelden van 
een betere maatschappij, die mee verandert met 
maatschappelijke en technologische ontwikkelin-
gen. Dit type flexibele en veerkrachtige utopieën 
kan de burger een zichtverruimend perspectief 
bieden, en een aansprekende richting aangeven 
waarin de maatschappij zich in de toekomst kan 
ontwikkelen.

Dr. Marius de Geus is docent op het terrein van de 

politieke theorieën, o.a. organisatiefilosofie en milieu-

filosofie. De Geus publiceerde met name over liber-

taire politieke theorie en de waarde van ecologische 

utopieën voor het moderne natuur- en milieudebat. 

Tegenwoordig verricht hij vooral onderzoek naar de 

gevolgen van de consumptiemaatschappij in relatie tot 

klimaatverandering, alsmede ecologisch verantwoorde, 

duurzame levensstijlen.sociale en economische omstandigheden voortdu-
rend te veranderen. Vaak blijkt ook het ontwerp in 
de praktijk uiterst lastig uitvoerbaar, of te leiden 
tot onvoorziene en nadelige consequenties.
Als de grootste zwakte van de utopie wordt door-
gaans gezien het dwingende, onderdrukkende 
karakter ervan. In utopieën wordt volgens critici 
een onbetwistbare waarheid aan de burgers bij-
gebracht en opgelegd. Het gevolg is een ‘gesloten 
samenleving’ waarbinnen het collectief zal heer-
sen over het individu. In Popper’s analyse worden 

in utopieën mensen als het ware ‘gedwongen tot 
geluk’ en vormen zij slechts het ruwe materiaal 
dat wordt gekneed naar de ‘superieure’ inzichten 
van de utopist.

Waarde(n)volle discussie
De ruimte om nog dieper in te gaan op de beoor-
deling van deze verschillende zwakten en sterkten 
van het utopieverschijnsel ontbreekt hier. Vast-
gesteld kan worden dat de critici van het utopi-
sche denken zich vooral concentreren op vragen 

‘ Als grootste zwakte van de 
utopie wordt doorgaans 
gezien het dwingende, 
onderdrukkende karakter 
ervan. In utopieën wordt 
een onbetwistbare waarheid 
aan de burgers opgelegd’
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Bij het woord ‘utopie’ denk ik persoonlijk niet 
meteen aan de toekomst. Ik moet onweerstaan-
baar denken aan oude verhalen over volmaakte 
samenlevingen die in de verre toekomst gereali-
seerd zullen worden. Wereldberoemde voorbeel-
den zijn Utopia van Thomas Moore, Atlantis van 
Francis Bacon en Walden van Henry David Thoreau 
en Frederik van Eden. Deze literaire verhalen heb- 
ben vanaf de 16e tot het begin van de 20e eeuw tot 
de sociale verbeelding gesproken. Karl Marx was 
de grote criticus van dit utopische denken. Hij 
verweet de utopisten dat zij de aandacht naar 
niet-bestaande plaatsen (ou-topos) leiden, terwijl 
het er juist om gaat dat er in het hier en nu wordt 
gestreden voor een betere samenleving. 
In de 20ste eeuw werd duidelijk waar zijn marxis-
tische strijd voor een klasseloze samenleving toe 
heeft geleid: miljoenen burgers en boeren zijn 
slachtoffer geworden van de hervormingsdrift 
van Lenin, Stalin en Mao Zedong. Na de val van 
communistische regimes in Rusland en Oost- 

Europa concludeerde de Amerikaanse filosoof 
Francis Fukuyama in 1989 dat het marxistische 
ideaal van een klasseloze samenleving ten einde  
is gekomen en dat er geen serieuze alternatieven 
meer zijn voor het liberalisme. De combinatie van 
vrije markteconomie en de parlementaire demo- 
cratie is volgens Fukuyama het enige model dat 
levensvatbaar is voor de toekomst van huidige  
en toekomstige samenlevingen. De holistische 
denkers en visionaire leiders uit het verleden 
worden afgelost door pragmatische bestuurders 
die met behulp van wetenschappelijke experts  
op zoek gaan naar technische oplossingen voor 
concrete problemen. 
Het is echter misleidend om ervan uit te gaan dat 
het probleemmanagement van nu wezenlijk ver- 
schilt van het utopisme van vroeger. Ook het neo- 
liberalisme is een utopie. De moderne probleem-
managers en bestuurders die deze stroming 
aanhangen geloven namelijk net zo goed in het 
utopische ideaal van een maakbare samenleving 

Nederlandse politici vertellen nog maar nauwelijks visionaire 
verhalen over de toekomst van onze samenleving. In het huidige 
neoliberale tijdperk staat de maakbaarheid van de samenleving 
sterk ter discussie. Het neoliberalisme is echter ook een utopie, 
zo beweert Martien Schreurs. Dit totalitaire vooruitgangsgeloof 
leidt ertoe dat we conflicten en problemen negeren.

door Martien Schreurs

als hun voorgangers. In het voetspoor van de 
Britse filosoof John Gray bepleit ik een funda-
mentele discussie over dit utopische ideaal, om  
te voorkomen dat deze droom van het maakbare 
samen(leven) ontaardt in een gewelddadige 
nachtmerrie. Wij moeten bereid zijn te luisteren 
naar critici en dissidenten die ons wijzen op de 
weerbarstigheid van de problemen die bij de 
verwezenlijking van die droom opdoemen. 

De neoliberale utopie 
Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw kozen poli- 
tieke leiders van de Noord-Atlantische landen 
voor de zogenaamde filosofie van De Derde Weg, 
waarbij neoliberale ideeën werden gebruikt om 
socialistische doelstellingen te verwezenlijken. 
Het neoliberalisme is een alternatief voor het 
socialisme dat gelooft in de sturing door de over- 
heid. Het liberalisme wil zoveel mogelijk ruimte 
bieden aan ondernemers waarbij de heilzame 
kracht van marktwerking en concurrentie cen- 

traal staat. De taak van de overheid is om die 
marktwerking zo goed mogelijk te faciliteren  
door prestatieafspraken te implementeren in alle 
sectoren van de samenleving. De transparantie 
van die prestatieafspraken wordt gewaarborgd 
middels contracten waarin zo precies mogelijk 
wordt vastgelegd wat we in deze onderhande-
lingshuishouding van elkaar kunnen verwachten.

‘ Economische groei is 
heilig in de neoliberale 
utopie. Wat goed is voor 
mensen, wordt vooral 
in economische termen 
gedefinieerd’

Neoliberalisme als utopie
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Het neoliberalisme is gebaseerd op de overtuiging 
dat mensen beter hun best doen als zij voor hun 
prestaties worden beloond. De principes ‘voor  
wat hoort wat’ en ‘beloning naar prestatie’ lijken 
rationeel, maar gaan gepaard met een onberede-

neerd wantrouwen in de intrinsieke motivatie  
van werknemers; zonder externe prikkels middels 
een systeem van beloningen en sancties zouden 
we minder ons best doen. Harde feiten en exacte 
cijfers spreken meer tot de verbeelding dan waar- 
den die weerloos zijn en zich niet in geld laten 
vertalen. Het systeem van bonussen en sancties  
is een oproep aan de burgers om zich calculerend 
te gedragen. Als burgers zoveel mogelijk voor hun 
eigen belangen opkomen en wanneer zij zich in de 
publieke ruimte door argumenten laten overtui-
gen, dan zullen – volgens het mechanisme van de 
onzichtbare hand – de meeste mensen welvaren-
der worden. Economische groei is heilig in deze 
neoliberale utopie. Wat goed is voor mensen, 
wordt vooral in economische termen gedefinieerd. 

Nu leert de recente geschiedenis van de krediet-
crisis vanaf 2008 dat dit utopisch geloof in eco- 
nomische groei, zelfregulering, en concurrentie 
kwetsbaar is. De wildgroei van de bonussystemen 
heeft geleid tot de implosie van de werelden van 
markt en strijd. Het neveneffect van het calcule-
rende denken en handelen is dat werknemers 
opportunistisch worden en dat zij de publieke 
zaak uit het oog verliezen. Ook de eurocrisis moet 
worden geweten aan het utopische geloof in de 
zelfregulerende werking van economische syste- 
men. Desondanks blijft dit geloof wijdverbreid. 

Hoe kunnen wij ondanks de crisis van het 
kapitalisme begrijpen waarom een neoliberale 
politieke partij als de VVD als winnaar uit de 
laatste verkiezingen is gekomen? Hoe komt het 
met andere woorden, dat we in dezelfde neolibe-
rale sneltreinvaart blijven doordenderen, terwijl 
er veel signalen zijn die er op wijzen dat deze  
trein gaat ontsporen? 

Totalitair vooruitgangsgeloof
John Gray laat in zijn boek Black Mass (Apocalyptic 
Religion and the Death of Utopia) uit 2007 zien dat 
het utopische denken een grote rol speelt in het 
(neoliberale) beleid van de regeringen van wes- 
terse landen. Het utopische denken dat zowel aan 
de basis van het marxisme als het neoliberalisme 
ligt, noemt Gray een seculiere religie die het 
geloof verkondigt dat de wetenschap en technolo-
gie ons definitieve oplossingen brengen voor alle 
menselijke en maatschappelijke problemen. Gray 
spreekt over een seculiere religie, omdat de millen- 
nialistische religies uit de middeleeuwen dezelfde 
boodschap verkondigden: dat de geschiedenis zal 
uitmonden in een ideale toestand waarin alle 
conflicten en problemen zullen worden opgelost. 
Gray waarschuwt dat de veronachtzaming van de 
weerbarstigheid van maatschappelijke problemen 
ertoe leidt dat wij bij wijze van spreken allergisch 
worden voor conflicten die niet rationeel opgelost 
kunnen worden. Mensen die geloven in de maak- 
baarheid van het (samen)leven zijn niet in staat 
om zich op een humane wijze te verhouden tot 
gebeurtenissen en mensen die niet aan dit 
ideaalbeeld (kunnen) beantwoorden. Alles wat 
niet aan ons utopische ideaalbeeld van de maak- 
bare samenleving beantwoordt, moet met geweld 
onder curatele worden gebracht. 
Dit totalitaire vooruitgangsgeloof breidt zich 
volgens Gray naar alle terreinen van het (samen)
leven uit. Zo beschrijft hij in The Immortalization 
Commission (Science and the Strange Quest to Cheat 
Death) uit 2011 dat ook de tragiek van onze sterfe- 
lijkheid wordt beschouwd als een oplosbaar pro- 
bleem. Aan het einde van de 19e eeuw en in de 
eerste helft van de 20e eeuw hebben vooraan-
staande psychologen in Groot-Brittannië en tech- 
nologen in Rusland onderzocht hoe wij de dood 
kunnen overwinnen en hoe wij nieuwe supermen-
sen kunnen creëren. Gray demonstreert echter  

dat dit verlangen naar onsterfelijkheid extreem 
gewelddadig wordt wanneer wij tegen grenzen 
aanlopen. Mensen en volken die niet aan ons 
ideaalbeeld beantwoorden, moeten voor hun 
eigen bestwil tot onze manier van (samen)leven 
bekeerd worden. Dit gevolg van het utopische 
geloof in de maakbare samenleving heeft volgens 
Gray een grotere rol gespeeld bij de invasie in Irak 
dan de dorst naar olie. Omdat ons ideaal van het 
maakbare (samen)leven meer kapot maakt dan 
ons lief is, vindt Gray het tijd om nog radicaler af 
te rekenen met het utopische denken dan Marx  
in zijn tijd had bedacht. Maar hoe kunnen wij ons 
tot het realisme van Gray bekeren als blijkt dat het 
utopische verlangen naar volmaaktheid onlosma-
kelijk met de aard van de mens verbonden is? 

De belofte van aards geluk
De Franse schrijver Michel Houellebecq toont in 
zijn romans aan (o.a. Mogelijkheid van een eiland) 
dat deze oproep om af te rekenen met ons ver- 
langen naar maakbaarheid net zo utopisch is als 
het verlangen om de weerbarstigheid van de pro- 
blemen niet te willen zien. En daarin heeft hij 
gelijk, getuige de geschiedenis. Marx is niet de 
eerste anti-utopist die tegen beter weten in, in  
de valkuil van het utopisch denken is gevallen. 
Uiteindelijk zijn alle utopieën gebaseerd op de 
humanistische levensovertuiging dat het leven 
eenmalig en kort is. Dus vanzelfsprekend probe-
ren wij een samenleving te creëren waarin mensen 
zo lang en zo aangenaam mogelijk kunnen leven. 
Het is niet het metafysische verlangen naar eeuwig 
leven, maar veeleer het utopische verlangen naar 
langer leven en de belofte van het aardse geluk dat 
vele hedendaagse wetenschappers motiveert om 

(verouderings)onderzoek te doen. Het is legitiem 
om deze utopische droom van een lang en geluk- 
kig leven te blijven koesteren: ons aardse leven is 
immers eindig en het enige wat wij hebben. 
Utopieën hoeven geen problemen te veroorzaken. 
Het wordt pas problematisch en gevaarlijk als we 
ons niet van het bestaan van onze utopieën bewust 
zijn. Dromen over een betere samenleving zijn 
inspirerend, als je maar wel wakker wordt wan- 
neer machtige leiders de balans tussen welvaart 
en geluk uit het oog verliezen en besluiten om uit 
naam van die utopieën geweld uit te oefenen. Te 
veel utopische mogelijkheidszin leidt tot blind 
optimisme, maar als de recessie aanhoudt en de 
samenleving steeds dieper in een crisis raakt, dan 
leidt een overmaat aan realiteitszin tot een verlam- 
mend cultuurpessimisme dat ons ook niet verder 
brengt. Alleen wanneer de strijd tussen sceptische 
realiteitszin en utopische mogelijkheidszin onbe- 
slist blijft, wordt het mogelijk om een genuan-
ceerde afweging tussen deze twee gelijkwaardige 
optieken te maken. 
Het is mijn humanistische overtuiging dat 
dromerige mogelijkheidsmensen en nuchtere 
werkelijkheidsmensen iets voor elkaar kunnen 
betekenen. Als utopisten en idealisten bij de 
verwezenlijking van hun idealen blijven luisteren 
naar sceptici, critici en dissidenten die onver-
moeibaar wijzen op de schaduwkanten en de 
gevaren daarvan, dan kunnen zij de samenleving 
met nieuwe vruchtbare ideeën verrijken. 

Dr. Martien Schreurs is universitair docent  

filosofie en educatie aan de Universiteit voor  

Humanistiek in Utrecht.

‘ Alles wat niet aan ons  
utopisch ideaalbeeld  
van de maakbare samen-
leving beantwoordt,  
wordt met geweld onder 
curatele gesteld’
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Later als ik groot ben…

‘Zo lang we afhankelijk bleven van de normale 
biologische ontwikkeling kostte het ongeveer 
achttien jaar om een nieuw menselijk wezen te 
maken’, schrijft Michel Houellebecq in zijn roman 
Mogelijkheid van een eiland (2005) 1. De techniek 
staat echter voor niets en zijn schatting is dat die 
termijn in de nabije toekomst teruggebracht kan 
worden tot minder dan een uur. In een vloek en 
een zucht zouden we volwassen kunnen worden. 
Houellebecq schetst dat als een enorme vooruit-
gang, al was het maar omdat het ons van die 
afschuwelijke kindertijd zou bevrijden. Elke man 
met een normaal gestel, schrijft hij, gruwt bij het 
zien van een baby. Maar zolang de belofte van de 
ultrakorte kindertijd nog niet is verwezenlijkt, 
zouden er in ieder geval ‘kindvrije zones’ inge-
richt moeten worden. 
Er valt van alles over de roman te zeggen, maar  
in ieder geval dat het een aanval is op het kind  
en de kindertijd. Kinderen, met hun vermogen 

beslag op je te leggen, zijn in de denkwereld van 
Houellebecq de hel voor anderen, in het bijzonder 
van ouders, die tegelijkertijd schuldig zijn aan 
deze situatie. Volwassenen die besluiten geen 
kinderen te nemen, kunnen volgens Houellebecq 
dan ook niet genoeg geprezen worden. De soort  
is echter gebaat bij nieuwe aanwas en daarom 
worden er kloneertechnieken ontwikkeld waar-
mee ‘de mens van de toekomst’ geboren wordt  
in een volwassen lichaam.

Utopie
Mogelijkheid van een eiland heeft alle kenmer- 
ken van een utopistische roman en wie wil kan 
Houellebecqs ideeën afdoen als een gedachte- 
experiment dat op voorhand gedoemd is te 
mislukken. Houllebecqs utopie is bovendien te 
negatief – ronduit immoreel en cynisch – van 
toon om veel handen op elkaar te krijgen.
Niettemin valt er wel iets te zeggen voor zijn toe- 

Vroeger keek je als kind uit naar het moment dat je eindelijk  
volwassen zou zijn. Nu willen kinderen niet zozeer meer op  
hun ouders lijken, maar ouders juist op hun kinderen! De grens 
tussen jeugd en volwassenheid vervaagt, met alle maatschappe-
lijke problemen van dien. Een eeuwig durende jeugd als utopie. 
Of dystopie?

door Gerrit Breeuwsma

Jeugd als utopie/dystopie*
*doorhalen wat niet gewenst wordt
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komstschets. Wie kijkt naar alle inspanningen die 
het kost om kinderen groot te brengen, zowel op 
het persoonlijke als economisch-maatschappelijke 
vlak, zou zich soms een kinderloze wereld toewen- 
sen. De meeste ouders herkennen ook wel enkele 
momenten in hun leven waarop ze die gedachte 
onderschrijven, om er vervolgens snel en schuld-
bewust aan toe te voegen dat ze hun kroost 
natuurlijk voor geen goud zouden willen missen.
Ironisch genoeg lijken kinderen zelf nog het meest 
bereid in te stemmen met Houellebecqs utopie. 
Wanneer je hen vraagt wat ze later willen worden, 
laten ze er geen twijfel over bestaan: groot worden. 
Bij voorkeur in de gedaante van een popheld, 
filmster of iemand van het kaliber Lionel Messi, 
want bescheiden zijn ze niet, onze jonge soortge-
noten. De realisten onder de kinderen, want die 
bestaan, houden het op brandweer of piloot, als  
ze maar groot worden. Zelf de baas zijn, zelf 
beslissen, bepalen wat je wel en vooral ook niet 
doet. Allemaal kwesties waarvoor hun ouders 
lange tijd als zaakwaarnemer optreden. Als kind 
ben je er van overtuigd dat daar een keer een eind 
aan moet komen en het liefst zo snel mogelijk.

Volwassenheid fungeert in de levens van kinderen 
daarmee als een soort utopie. Ouders en andere 
opvoeders maken er dankbaar gebruik van door 
allerlei kwesties als belofte naar de toekomst te 
delegeren: abstracties als autonomie en zelf- 
beschikking, maar ook aansprekende zaken als 

beslissingsbevoegdheid op het terrein van eet- 
gewoontes, (op tijd) naar bed gaan, kleding en 
vrijetijdsbesteding. De utopie van de volwassen-
heid werkt in de praktijk voor kinderen niet 
zelden als een verbodsbepaling die specificeert 
wat er allemaal niet mag: geen nachtbrakerij,  
niet roken of drinken, geen seks. Maar verboden 
hebben vaak het effect dat ze de aantrekkings-
kracht van het verbodene versterken.

Verschuivingen
In elke utopische voorstelling van de wereld 
schuilt echter ergens haar negatief, de dystopie, 
waarin alle positieve waarden van de utopie in 
hun tegendeel omslaan. De oorzaak daarvan ligt 
bij de mens. Als exemplaar van de soort laat die 
zich nog wel voegen naar het strakke plan van  
de utopie, maar als individu plaatst het hem in 
een onmogelijke positie. Elke utopie is goed 
beschouwd gebaseerd op een ontkenning van 
individualiteit (bij Houellebecq zijn de mensen 
niet voor niets klonen), en iemand die dus aan- 
spraak wenst te maken op de kwalificatie ‘individu’ 
zal er alles aan doen om eraan te ontsnappen.
Om te beginnen zien we dit al bij kinderen zelf.  
Op weg naar de felbegeerde volwassenheid, ont- 
trekken zij zich maar al te vaak aan het ouderlijk 
gezag en daarmee ondermijnen ze de volwassen-
heid. Bovendien ontdekken ze in hun ontwikke-
ling naar volwassenheid, dat volwassenen vaak 
zelf niet in staat zijn aan de kwalificaties van 
volwassenheid te voldoen. Sterker nog, volwas-
senen lijken daar tegenwoordig ook niet meer aan 
te willen voldoen. De tweeslachtigheid van vol- 
wassenen doet afbreuk aan hun gezag, maar ook 
aan de notie van volwassenheid zelf. Anders 
gezegd, volwassen worden is een aantrekkelijke 
belofte, maar het is steeds minder aantrekkelijk 
geworden om volwassen te zijn.

Dit heeft veel met de opbouw van onze levensloop 
te maken. Nog niet zo lang geleden, stak die voor- 
spelbaar in elkaar. Je begon als baby, je ging naar 
school, daarna aan het werk, je trouwde en kreeg 
kinderen, en vervolgens mocht je gaan wachten 
op het moment dat je oud was. Dit patroon werd 
de standaardlevensloop genoemd, omdat ze voor 
iedereen min of meer hetzelfde verliep. De kin- 
dertijd was de fase van ontwikkeling, de volwas-

senheid stond voor stabiliteit en consolidatie. 
Volwassenen maakten de dienst uit en alleen al 
om die reden was het iets om naar uit te kijken.
In de negentiende eeuw traden er verschuivingen 
op in de verhoudingen tussen de generaties en 
werd de adolescentieperiode steeds langer. Deze 
tendens zette in de twintigste eeuw door. In de 
jaren na de Tweede Wereldoorlog genereerde de 
jeugd een eigen cultuur, waarin vermaak en vrije 
tijd centraal zijn komen te staan, met eigen nor- 
men en waarden, ondersteund door een krachtige 
economie, waarin jongeren financieel soms meer 
vrij te besteden hebben dan hun ouders.
Maar die verschuiving in de levensloop resulteert 
in een paradoxale situatie. Eerst willen we met alle 
macht volwassen worden, maar op het moment 
dat we dat zouden kunnen realiseren, is de waarde 
ervan ernstig gedevalueerd en houden we vast aan 
de jeugdigheid. Daarbij willen niet alleen jonge 
mensen jeugdig blijven, ook voor volwassenen is 
het nastrevenswaardig geworden. Met de groeien-
de rol van de beeldvorming in de moderne media 
zijn jeugd en jeugdigheid de norm voor het goede 
leven. Het heeft de traditionele verhoudingen 
tussen de generaties verhoudingen op zijn kop 
gezet. Het is niet de jeugd die zich spiegelt aan 
volwassen rolmodellen, maar steeds vaker zijn  
het juist volwassenen die er alles aan doen om  
(de illusie van) hun jeugdigheid zo lang mogelijk 
in stand te houden. 
Kinderen willen niet meer op ouders lijken, maar 
ouders op hun kinderen.

Een adolescente samenleving?
Terwijlwe de volwassenheid in theorie nog han- 
teren als eindpunt van de ontwikkeling, zien we  
in de praktijk dat de adolescentieperiode meer  
en meer een sleutelrol is gaan vervullen in de 
levensloop. De adolescentie heeft zo’n aanzuigen-
de werking dat in feite iedereen op de adolescent 
wil gaan lijken. Zij bepalen het modebeeld, de 
populaire cultuur, het uitgaansleven, de vrije-
tijdscultuur, enzovoort, en in onze ontwikkeling 
kijken we ons daar maar moeilijk aan te kunnen 
onttrekken.

De psychoanalyticus Erik Erikson (1950) was een 
van de eersten die de sleutelrol van de adolescen-
tie in de levensloop onderkende en in kaart heeft 

gebracht. Voor hem was de adolescentie de 
periode van de identiteitsvorming en het zoeken 
naar een eigen individualiteit. Die zoektocht  

ging gepaard met wat hij exploratie noemde, het 
uitproberen van je mogelijkheden op terreinen  
als relaties, studie, werk of levensbeschouwing, 
om uiteindelijk tot bindingen met bepaalde 
keuzes op die terreinen te komen (een partner,  
een baan, een overtuiging). Erikson wees er echter 
op dat overal waar de jeugd(cultuur) dominanter 
wordt, de exploratieve fase langer gaat duren en 
het moment van binding wordt uitgesteld.
Het is niet toevallig dat Eriksons werk furore 
maakte in de jaren zestig en zeventig; het zijn de 
jaren dat overal in de westerse wereld de jeugdcul-
tuur zijn opgang deed. Het vormde hele genera-
ties. Generaties die nadien de touwtjes in handen 
kregen (Bill Clinton noemde zich een bewonde-
raar van Erikson en Al Gore heeft zelfs bij hem 
gestudeerd) en daarbij hun ‘jeugdigheid’ bleven 
inzetten om zichzelf te manifesteren. De traditio-
nele politicus mocht om zijn gezag te onderstre-
pen graag jonge kinderen over de bol aaien. De 
moderne politicus drukt liever de iconen van de 
jeugdcultuur de hand (iconen die zich, hoe oud  
ze ook zijn, altijd tooien in de veren van de jeugd).

‘ Elke utopie is gebaseerd  
op een ontkenning van  
individualiteit, en iemand 
die dus aanspraak wenst  
te maken op de  
kwalificatie “individu”  
zal er alles aan doen om 
eraan te ontsnappen’
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‘ Het is niet de jeugd  
die zich spiegelt aan  
volwassen rolmodellen, 
maar steeds vaker zijn  
het juist volwassenen  
die er alles aan doen  
om (de illusie van)  
hun jeugdigheid zo  
lang mogelijk in stand  
te houden’
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Later als ik groot ben (wil ik jong blijven)
Pedagogen en ontwikkelingspsychologen, maar 
ook cultuurfilosofen lijken van mening dat het 
vervagen van de grenzen tussen jeugd en volwas-
senheid vooral problemen met zich meebrengt. 
De volwassenheid als richtinggevend doel en eind- 
punt van de ontwikkeling is in het geding gekomen. 
Het levert een toestand op waarin jongeren weige- 
ren volwassen te worden en volwassenen hun voor- 
beeldrol niet naar behoren vervullen. Het levert 
een scala aan maatschappelijke problemen op, 
waar de kranten dagelijks vol van staan, en waarin 
de jeugd de rol van zondebok wordt opgedrongen. 
Maar ons probleem met de jeugd is in veel opzich- 
ten een probleem met ons zelf. Jongeren gaan coma- 
zuipend door het leven (maar volwassenen drinken 
ook veel te veel). Jongeren tonen geen enkel respect 
voor gezag (maar bij veel volwassenen is de mid- 
delvinger het meest gebruikte lichaamsdeel). 
Toch is het een misvatting om te denken dat de 
hierboven geschetste verschuiving alleen maar 
nadelige kanten kent. De verlenging van de jeugd- 
fase in de vorige eeuw is een aanpassing geweest 
aan veranderende maatschappelijke omstandig-
heden (langer onderwijs, meer vrije tijd, dynami-
schere samenleving). De sterke oriëntatie op de 
jeugd is een consequentie van die aanpassing.  
De samenleving verandert snel, is complexer 
geworden. Jongeren zijn exploratiever, minder 
geneigd zich te binden, daarmee beter toegerust 
op een snel veranderende situatie en bij een nog 
steeds stijgende levensverwachting zou het wel 
eens onverstandig kunnen zijn om te snel volwas- 
sen te worden. Uit allerlei onderzoek naar gezond- 
heid en ouder worden blijkt dat mensen die zich 
jong voelen gezonder en productiever zijn. Voor 
het psychisch welzijn blijkt het gezonder als men- 
sen tot ver in hun volwassenheid interesses uit 
hun jeugd weten aan te boren. Het delen van inte- 
resses en het deelnemen aan activiteiten die aan- 
vankelijk vooral toebehoorden aan de jeugd, is 
bovendien een geschikte manier om de relaties 
tussen generaties te onderhouden en te versterken. 
Nu we steeds later in het leven beginnen aan kin- 
deren (of na een scheiding een tweede gezin stich- 
ten), komen ouders en hun kinderen in leeftijd 
steeds verder uit elkaar te liggen. ‘Jong blijven’  
is ook een manier om de link met de kinderen  
te onderhouden.

Andere tijden, andere utopieën
Achttien jaar, schatte Houellebecq, kostte het 
ongeveer om een nieuw ‘menselijk wezen’ (lees: 
volwassene) te maken. Dat is natuurlijk een mis- 
rekening, want het duurt tegenwoordig veel langer. 
In de adolescentieliteratuur wordt de jeugdfase 
vaak opgerekt tot 25 jaar en sommige onderzoe-
kers menen zelfs dat het nodig is om een nieuwe 
fase – de emergent adulthood – in de levensloop op 
te nemen (Arnett, 2004). Een fase die zich tot het 
dertigste levensjaar uitstrekt en volgens Arnett 
wordt gekenmerkt door een verlengde exploratie. 
Dat past volgens hem bij een verschuiving van een 
traditionele naar een meer individualistische en 
globalistische cultuur. Maar Houellebecqs 
grootste misrekening is zijn suggestie dat het 
rechtstreeks kloneren van volwassenen een stap 
vooruit in de menselijke evolutie zou zijn. Uit de 
evolutie van soorten weten we juist dat het oprek- 
ken van de kinder- en jeugdfase gepaard gaat met 
evolutionair succes en vooruitgang. Is het een 
idee om daar een kloneertechniek op af te stem- 
men? Beter is het misschien om op zoek te gaan 
naar nieuwe utopieën. Eentje waarin we de ambi- 
valenties over de jeugd opgeven en we meer recht 
kunnen doen aan de voordelen van jeugdigheid. 
Dat de jeugd niet eeuwig zal blijven duren, daar 
komen we uiteindelijk vanzelf wel achter.
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Noot 
1 Lees ook de bespreking van het boek Mogelijkheid van een eiland 

van Houellebecq door Maarten Gehem, achterin dit nummer.

Gerrit Breeuwsma is universitair docent ontwikke-

lingspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.  

Hij is auteur van het boek Het vreemde kind.

Vaak weerspiegelt literatuur de actualiteit. In 
deze column Oorlog met de Salamanders van 
Karel Capek: wantrouw heilsverwachtingen en 
blind toekomstoptimisme.

Voor wie schrijft over Utopia is het verleidelijk om 
Aldous Huxley, George Orwell, of misschien 
Jevgeni Zamjatin van stal te halen. Ten opzichte 
van het werk van de Tsjech Karel Capek (1890-1938) 
hebben zij echter één zwakte: ze beschrijven alle- 
maal een anti-utopie, zonder uit te leggen hoe die 
is ontstaan. Huxley, Orwell en Zamjatin nemen een 
reeds bestaande dystopie als uitgangspunt en 
tonen vervolgens slechts nog waarom betreffende 
samenleving niet deugt. Capek doet het anders: hij 
vertelt hoe een utopisch dikwijls een dystopie als 
resultaat oplevert. 

Capek schreef zijn bekendste werken in de jaren 
’20 en ’30 van de vorige eeuw en werd vlak voor zijn 
dood genomineerd voor de Nobelprijs voor de 
literatuur. Hij verwierf onder andere wereldfaam 
met het toneelstuk Rossums Universal Robots 
(R.U.R.) waarin hij als eerste ter wereld het woord 
‘robot’ gebruikte Capek stond vijandig tegenover 
de grote totalitaire ideologieën (nationaal-socialis-
me en communisme) die tijdens zijn leven voet aan 
de grond kregen, maar had tegelijkertijd niets op 
met het ongeremde kapitalisme van zijn tijd. 

Oorlog met de Salamanders (1936) is opgedeeld in 
drie delen. In deel een ontdekt de oude drankzuch-
tige Kapitein Van Toch ergens op een eilandje in de 
Indische Oceaan een salamander-ras dat intel-
ligent genoeg is om klusjes te laten doen en dom 
genoeg om af te richten. Van Toch neemt zijn 
ontdekking, zijn tapa-boys, mee naar de bewoonde 
wereld. Na Van Tochs dood richt investeerder G.H. 
Bondy het Salamandersyndicaat op: de salaman-
ders verspreiden zich als goedkope arbeidskrach-
ten over de aarde en een wereldwijd kapitalistisch 
succes is geboren. Als de salamanders op zeker 
moment rechten beginnen op te eisen ontstaat er 
spanning. Die spanning wordt in het tweede deel 

aan de hand van fictieve krantenknipsels gerecon-
strueerd, ooit bewaard door de portier van G.H. 
Bondy. Wetenschappers, politici en journalisten 
– allen buigen zij zich over het schijnbaar onoplos-
bare salamandervraagstuk. 
In het derde deel, het slot, breekt er oorlog uit 
tussen de Salamanders (inmiddels erkend als volk, 
dus met een hoofdletter) en de mensheid. De 
Salamanders hebben meer leefruimte nodig en 
blazen de continenten op. In het laatste hoofdstuk, 
waarin de schrijver in gesprek gaat met zichzelf, 
stelt hij dat het onvermijdelijk is dat ook de 
Salamanders, zoals de mensen, elkaar tot de laatste 
levende ziel zullen uitmoorden. De oude wereld, 
met Engeland, Frankrijk en Duitsland, zal tegen 
die tijd dan echter slechts nog een vage herinne-
ring zijn, zoals ook Troje in onze beleving meer 
mythe dan werkelijkheid is. 

Capek houdt ons een spiegel voor: de meeste dingen 
gaan niet verkeerd omdat we van kwade wil zijn, 
maar omdat het menselijk tekort uiteindelijk te 
groot is. Zelfoverschatting en naïef geloof in het 
kunnen beheersen van de wereld leidt ertoe dat 
iedere utopie altijd in een dystopie verandert. Dat 
besef van het menselijk falen staat centraal in het 
hele oeuvre van Capek. De gedachte dat vooruit-
gang een opdracht is waar niet aan te tornen valt, 
is een verraderlijke valkuil waar progressieven nog 
wel eens dreigen in te vallen. Dat is dwaasheid, al 
wil het niet zeggen dat het conservatieve wereld-
beeld, dat dikwijls dweept met traditie, veel beter is. 

Wellicht is er een middenweg. We zouden de 
vooruitgang als een min of meer onvermijdelijk 
verschijnsel kunnen accepteren zonder er kritiek-
loos bij staan te juichen. Het grote geluk voor de 
maatschappij wordt niet alleen maar bereikt door 
blindelings de weg vooruit – langs hervormingen 
en de Europese Unie – te volgen. Wie zijn ogen 
sluit voor de realiteit bekeert zich tot geloof, met 
alle gevaarlijk gevolgen van dien. Capek zou advi- 
seren altijd wantrouwig te staan tegenover blind 
toekomstoptimisme of welke heilsverwachting 
dan ook. Want Utopia bestaat niet.

Karel Capek, Oorlog met de Salamanders, vertaald 
vanuit het Tsjechisch door Irma Pieper, 286 blz., 
Uitgeverij Wereldbibliotheek.
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wezen, je gedrag, je gevoelswereld, ja, eigenlijk je 
hele persoonlijkheid betrekking hebben, zoals 
psychofarmica of diepe hersenstimulatie. Die 
roepen relevantere vragen op. En het is meer dan 
terecht die jezelf en anderen te stellen. Hoe groot 
is die invloed eigenlijk? Is de verandering die de 
techniek bewerkstelligt wel zo goed? In hoeverre 
ben je nog de persoon die je was? Dat soort vragen. 
Die betreffen echter niet zozeer de techniek zelf, 
maar vooral de mate van en het soort invloed 
ervan op je zijn’. 

Technologie is mooi, fascinerend, vaak 
levensreddend en dus heldhaftig. Maar al die 
technologische mogelijkheden hebben ook 
een dwingend karakter: wat kan moet ook. 
In hoeverre is technologie normatief?
‘In zekere zin is het dat natuurlijk. De technologie 
die we met zijn allen ontwikkelen, goedkeuren en 
faciliteren draagt vanzelfsprekend altijd een 
bepaalde norm uit. Tegelijkertijd realiseer ik mij 
voortdurend dat het wel onze norm is, die dat wat 
we met z’n allen op dat moment in onze samenle-
ving vinden tot op zekere hoogte weerspiegelt. 
Iedere maatschappij krijgt de techniek die ze ver- 
dient, zou je kunnen zeggen. Vanuit de filosofie 
van de geneeskunde is dat een interessant gegeven: 
want waar liggen de grenzen van wat je normaal 
vindt? Hoe verschuiven die grenzen door de tijd 
heen? Dergelijke ontwikkelingen te beschouwen 
en beschrijven vind ik razend interessant. Dan 
hoef ik er nog niet eens iets van te vinden. Alles 
verandert voortdurend: en of die veranderingen 
nou per definitie of goed of slecht zijn? Daar valt 
niet altijd een eenduidig antwoord op te geven. 
Soms is iets gewoon anders. Maar we leven in een 
cultuur waarin ‘anders’ alleen maar beter of 
slechter kan betekenen. Als een bepaalde ontwik-
keling niet als vooruitgang wordt gezien, is het 
per definitie achteruitgang. Maar zo zwart-wit 
liggen de zaken meestal niet.
Een mooi voorbeeld is adhd. Dit ziektebeeld 
werd eerst alleen bij kinderen gediagnosticeerd. 
Sinds de jaren ’80 is het echter formeel ook een 
psychische stoornis die volwassenen kunnen 
hebben en weerspiegelt het tot op zekere hoogte 
ook hoe we met elkaar denken over wat normaal 
functioneren is. Hoe lang moet je je kunnen 
concentreren? Hoe lang moet je stil op een stoel 

kunnen blijven zitten? Wat wordt er van ons ver- 
wacht? Wat gebeurt er met me als ik niet aan die 
verwachtingen kan voldoen? Uiteindelijk geven 
we met z’n allen antwoord op deze vragen. De 
samenleving bepaalt en dicteert de gedragsnor-
men. Voor degenen die niet aan die normen kun- 
nen voldoen gaat de farmaceutische industrie 

logischerwijze naar oplossingen zoeken. De pillen 
zijn het resultaat van een door een nieuwe diag- 
nose gecreëerde behoefte waarvan wij zelf de 
criteria bepalen. Is dat nu een goede, of slechte 
ontwikkeling?’

We kunnen het disfunctioneren van lichaam 
of geest met allerlei technische middelen 
steeds gemakkelijker verhelpen. De maak-
baarheid van de mens groeit en dat vinden 
we normaal. En ben je een dief van je eigen 
geluk als je er niet voor kiest? Wat doet dit 
met onze verwachtingen ten aanzien van  
het leven? Kunnen we nog wel omgaan met 
teleurstelling en imperfectie? ‘Dat vind ik een 
heel spannende vraag. In mijn oratie stel ik dat er 
een verschuiving van genezen, herstellen en repa- 
reren naar echt het optimaliseren en perfectione-
ren van het lichaam gaande is. Gewoon is eigenlijk 
niet meer goed genoeg. Alles moet optimaal zijn. 
Die gedachte wordt natuurlijk direct gestimu-
leerd doordat er ook steeds meer kan, medisch-
technisch gesproken: als iets tot de mogelijkhe-
den behoort, waarom zou je er dan geen gebruik 
van maken? Vroeger hoefde je je niet af te vragen 
of je een facelift zou laten doen, want die techniek 
was er simpelweg niet. Maar tegenwoordig kijk je 
in de spiegel, en blader je wat in tijdschriften en 
voordat je het weet overweeg je serieus een facelift. 
De culturele en sociale druk die daar achter zit is 
groot. Denk bijvoorbeeld ook aan hoe alle kinde- 
ren tegenwoordig rechte tanden en mooie witte 
gebitten moeten hebben. Wie gaat tegenwoordig 

‘  Iedere maatschappij 
krijgt de techniek die  
ze verdient’

Op 27 april j.l. sprak Maartje Schermer haar 
inaugurale rede uit als hoogleraar filosofie van de 
geneeskunde en de maakbaarheid van de mens 
aan de faculteit geneeskunde van het Erasmus 
mc. Zij richt zich vooral op de vraag waar het 
medische vak als geneeskunst eindigt en de 
verbetering en optimalisatie van de mens als 
ontwerp begint. Sleutelrol hierbij vormt de 
techniek. Hoe gaan we ermee om?

Het scheidsvlak tussen mens en techniek  
is bijna niet meer te maken. Is dat erg? 
Worden we cyborgs? ‘Het idee dat een strikt 
onderscheid bestaat tussen mens en techniek – en 
dat dit ook een  moreel relevante grens markeert, 
waardoor je die twee begrippen ook heel verschil-
lend moet benaderen – is niet erg houdbaar. Wij 
zijn natuurlijk meer dan een biologisch of een 
cultureel wezen. We leven in, met en van techniek. 
Techniek bepaalt wie we zijn en hoe we leven.  
Je kunt daarom niet zomaar zeggen: alle techniek 

is eng, vreemd of fout. Op het moment echter dat 
de techniek daadwerkelijk ons lichaam binnen-
dringt, wordt het wel spannender. Dat roept bij 
veel mensen ook ethische bezwaren op. Niet altijd 
natuurlijk: niet ieder stukje techniek roept vragen 
op. Hoeveel mensen lopen er niet rond met een 
kunstheup of een andere prothese? Als deze goed 
in het lichaam zitten, zijn mensen zich daar niet 
eens meer bewust van. We hebben die technieken 
al lang geaccepteerd als normaal en geïncorpo-
reerd in de samenleving. Zo lang het werkt en die 
knie functioneert weer als vanouds, ben je sim- 
pelweg blij en tevreden en komt de gedachte een 
cyborg te zijn, echt niet in je op’. 

Maar wat als de versleten knieschijf kan 
worden vervangen door eentje van echt 
menselijk weefsel? ‘Ik vind een knie van mense- 
lijk materiaal eerder fascinerend dan beangstigend. 
Natuurlijk, er zijn ook complexere technologieën 
denkbaar: technologieën die meer op je geest, je 

De technische mogelijkheden om de mens te genezen, en zelfs  
te verbeteren, nemen een enorme vlucht. De maakbaarheid  
van de mens groeit en dat vinden we normaal. Toch? Ben je een 
dief van je eigen geluk als je niet voor alle mogelijkheden kiest?  
Een interview met hoogleraar ‘maakbaarheid van de mens’  
Maartje Schermer. 

door Laura Kaper

Later als we cyborgs zijn…

De maakbaarheid 
van de mens 
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niet naar de orthodontist. Zo’n beetje alle jonge-
ren dragen wel een beugel. En of dat nu altijd 
nodig is en tot een betere gebitsgezondheid leidt 
is nog maar de vraag. Maar ja, wat doe je als ouder 
als de orthodontist je zegt dat het beter voor je 
kind is? De druk die in dat geval op je wordt 
uitgeoefend is best groot’.

‘Die optimalisatie is de ene kant van de maakbaar-
heidsgedachte. De keerzijde ervan is dat als alles 
maakbaar is, er niets zomaar hoeft te gebeuren en 
dat pech en ongeluk niet zouden (langer hoeven 
te) bestaan. Dat je je gezondheid helemaal in eigen 
hand kunt hebben en dat alle ziektes genezen, of 
sterker nog, voorkomen kunnen worden. Maar dat 
is natuurlijk flauwekul. We kunnen onze gezond-
heid maar tot op zekere hoogte beïnvloeden.  
Het idee dat iedereen zijn gedrag uiteindelijk 
helemaal zelf bepaalt en dus ook volledig verant-
woordelijk is voor zijn eigen gezondheid is niet 
reëel. Natuurlijk, mensen die obesitas hebben, 
zullen ongetwijfeld een verkeerd eetpatroon heb- 
ben. Maar dat is niet de enige oorzaak. Op hersen- 
niveau zie je bij die mensen veranderingen plaats- 
vinden die wijzen op verslavingsgedrag.  
Het sturen van je eigen leven en gezondheid is 
heel wat ingewikkelder dan vaak wordt gedacht. 
Misschien heerst de maakbaarheidsgedachte te 
veel binnen een bepaalde elite: de groep die 
beschikt over kennis en geld en die de vaardighe-
den heeft en de voorwaarden kan creëren om een 
goed en gezond leven te leiden. Misschien leggen 
zij dat de rest van de samenleving wel teveel op.  
Er zijn mensen die in een minder goede wieg 
geboren zijn, die minder middelen tot hun 
beschikking hebben en ondanks een goede wil 
met stomme pech in hun leven te maken krijgen’. 

Hoe maakbaar zal de mens uiteindelijk zijn?
‘Er zijn veel veelbelovende technologieën waarvan 
we in de toekomst veel mogen verwachten. Ik denk 
dat het stamcelonderzoek verder zal gaan met het 
regenereren van weefsels. Ook van de genetica 
kunnen we veel verwachten. Dat zal nog wel dis- 
cussie opleveren. Zeker waar het voorspellend 
genetisch onderzoek betreft met hele brede testen, 
waarmee binnenkort ook vrij goedkoop het 
genoom gelezen kan worden; we kunnen het dan 
weliswaar uitlezen, maar wat het precies betekent 

weten we eigenlijk nog niet zo goed. Het groeiend 
aantal technologische mogelijkheden betekent 
maatschappelijk gezien vooral dat er steeds meer 
keuzes gemaakt kunnen en moeten worden. Door 
allerlei prenatale diagnostiek, zoals de 20-weken 
echo, krijgt zwangerschap bijvoorbeeld een 
minder zorgeloos en misschien zelfs een voor-
waardelijk karakter. Op basis van de testuitslagen 
kan je immers nog voor afbreken kiezen. Accep-
teren we die keuze dan? De kunst is om niet te 
makkelijk moreel te oordelen. Enerzijds moet je 
mensen vrijheid geven om te kiezen, anderzijds 
moet je elkaar daarbij ook helpen. Ik denk niet  
dat de overheid zich met de inhoud van de keuze 
moet bemoeien, maar zij kan het keuzeproces wel 
ondersteunen en faciliteren. Hoe de overheid dat 
moet doen? Misschien door het onderwerp in alle 
lagen van de maatschappij bespreekbaar te maken. 
In het onderwijs bij biologieles of maatschappij-
leer. Of in de politiek. In hoeverre de mens maak- 
baar is en wat voor maatschappelijke gevolgen  
dat allemaal heeft is een ingewikkelde discussie. 
Misschien wel eentje die nooit afgelopen zal zijn’.

Laura Kaper is redactielid van Idee. Ze is eigenaar van 

MedSync, een bedrijf in innovatieve bedrijfsconcepten 

voor de zorg, advies en projectmanagement.

D66 & democratisering

De beroemde Engelse humanist, jurist en staats- 
man Thomas More (1478-1535) keert zich in zijn 
boek Utopia (1516) tegen de tirannie en corruptie 
onder de heersende elite, waar de bevolking 
slachtoffer van is. Hij schetst een ideale samenle-
ving, waar al deze misstanden uit de wereld zijn 
en iedereen gelukkig kan zijn. Natuurlijk is het 
vroeg-zestiende eeuwse Engeland niet of nauwe-
lijks vergelijkbaar met Nederland in de 21e eeuw en 
spelen heel andere maatschappelijke vraagstuk-
ken een rol. Maar More’s ideeën over democratie 
en over een politiek die ten dienste staat aan de 
samenleving, verschillen in essentie niet zoveel 
van de standpunten van D66.
Het Utopia van More is een vertegenwoordigende 
democratie met elementen van directe democra-
tie. De inwoners van Utopia kiezen vertegenwoor-
digers (filarchen) die uit hun midden opperfilar-
chen en een vorst kiezen. De filarchen bediscus- 
siëren kwesties die de bevolking van Utopia aan- 
gaan. Maar als iets voor de samenleving van Utopia 

van groot belang is, dan gaan de filarchen terug 
naar de inwoners om de zaak met hen te bespre-
ken en over het standpunt van de bevolking te 
beraadslagen. De volksvertegenwoordigers in 
Utopia staan dus in direct contact met hun ach- 
terban en betrekken de burgers bij belangrijke 
beslissingen die hen raken. Het Utopia van D66, 
zo lijkt het. 
Utopia is de ideale wereld door de ogen van een 
politiek-filosoof die ook wel wist dat zijn ideaal-
plaatje in werkelijkheid nooit gerealiseerd zou 
worden. D66 is echter een politieke partij die er 
wel degelijk naar streeft haar idealen te verwezen-
lijken. Geïnspireerd door de filosoof-politicus 
Hans van Mierlo begon de partij in 1966 aan een 
lange strijd om de Nederlandse politiek en 
samenleving te democratiseren. Centraal daarbij 
stonden staatsrechtelijke vernieuwingen zoals  
een nieuw kiesstelsel en een gekozen minister-
president. Hoewel D66 al jaren een breed georiën-
teerde sociaal-liberale partij is, wordt ze anno  

D66 pleit al sinds haar oprichting voor democratisering van  
politiek en samenleving. Ruim 45 jaar na de oprichting van  
de partij is er volgens sommigen maar weinig van dit ideaal  
terecht gekomen. Moet D66 daaruit de conclusie trekken dat  
haar ideaal niet haalbaar is? Met andere woorden: is een  
vergaand gedemocratiseerde samenleving een utopie? En als  
dat zo is, moet D66 er dan wel aan vasthouden?

door Menno van der Land

De waarde van een (onhaalbaar?) ideaal 
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2012 nog steeds sterk met deze ‘kroonjuwelen’ 
geassocieerd. Maar wat is er van die staatsrechte-
lijke idealen van D66 terechtgekomen? 
 
Lange weg
Tot nu toe niet bijzonder veel, zo laat de geschie-
denis zien. Sinds haar bestaan botsen de ambities 
van D66 met de weerbarstigheid van de politieke 
praktijk. Dat begon al direct in 1970. De aanbeve-
lingen van commissie-Cals-Donner (ingesteld op 
aandringen van D66) werden door het confessio-
neel-liberale kabinet verworpen. Ook een initia-
tiefwet van PvdA, D66 en PPR die de invoering 
van een districtenstelsel regelde, werd door een 
Kamermeerderheid van confessionelen en 
liberalen verworpen. Begin jaren tachtig advi- 
seerde de commissie-Biesheuvel om het proces 
van de kabinetsformatie te wijzigen en referenda 
in te voeren, maar de regering wees de adviezen 
af. In 1989 werd na een motie van Van Mierlo de 
commissie-Deetman ingesteld. De commissie  
was kritisch over de relatie kiezer-gekozene en 
over het functioneren van overheid en parlement, 
maar twee aanvullende rapporten, het rapport-
Van Thijn over de gekozen burgemeester en het 
rapport-De Koning over invoering van het dis- 
trictenstelsel, adviseerden allebei negatief over  
de oplossingen.
Bij de formatie van het eerste paarse kabinet in 
1994 werd op aandringen van D66 de invoering 
van het referendum in het regeerakkoord opgeno-
men. Voor het eerst in de geschiedenis diende het 
kabinet ook daadwerkelijk een wetsvoorstel in bij 
de Tweede Kamer. Maar nadat de Tweede Kamer 
met de invoering van het referendum had inge- 
stemd, werd het wetsvoorstel in 1999 in de Eerste 
Kamer door VVD-senator Hans Wiegel geblok-
keerd. Met de vorming van het kabinet-Balkenen-
de ii kregen de democratische idealen van D66  
een nieuwe kans. In het regeerakkoord van het 
kabinet werden afspraken gemaakt over de invoe- 
ring van de rechtstreeks gekozen burgemeester  
en vernieuwing van het kiesstelsel. Op basis van 
de afspraken in het regeerakkoord leek realisatie 
van de idealen van Van Mierlo dichterbij dan ooit. 
Maar de PvdA hield in de Eerste Kamer de gekozen 
burgemeester tegen en de coalitiepartners, inclu- 
sief de Tweede Kamerfractie van D66, lieten het 
nieuwe kiesstelsel vallen.

In 2005 tot slot konden Nederlanders in een 
Burgerforum voor het eerst zelf adviseren over  
de noodzakelijke hervorming van het kiesstelsel. 
Maar het rapport van het Burgerforum verdween 
in een diepe lade. Nooit meer iets over gehoord. 
Na 45 jaar lijkt het wel alsof de democratisering 
van politiek en samenleving waar D66 naar streeft 
– om het in ‘Moreaanse’ termen te zeggen – een 
utopie zal blijven.

Cynisme
De bestuursstructuur in Nederland is kennelijk 
moeilijk te veranderen. Dat had D66 kunnen 
weten. Was het niet Machiavelli die zei: ‘niets is  
zo moeilijk als het realiseren van vernieuwing, 
omdat velen hun belangen aan het bestaande 
hebben verbonden’? 
In Utopia toont hoofdpersoon Raphaël zich ook 
cynisch over de mogelijkheden om veranderingen 
door te voeren. Hij denkt dat zijn opvattingen zo 
radicaal zullen afwijken van wat de gevestigde or- 
de denkt, dat ze genegeerd zullen worden. Zo is 
het de democratiseringsvoorstellen van D66 ook 
vergaan en daardoor zien we het cynisme van 
Raphaël soms ook binnen D66 de kop opsteken. 
Zelfs Van Mierlo had er in 1970 al een hard hoofd 
in dat de gevestigde machten bereid zouden zijn 
om te vernieuwen. ‘Het gemak waarmee vernieu-
wingscommissies worden ingesteld, is ongeveer 
evenredig aan dat waarmee hun adviezen worden 
genegeerd’, zei hij toen al. 
De wens om onze democratie bij de tijd te brengen, 
geniet onder de bevolking overigens meer steun 
dan vaak wordt beweerd. Vernieuwing van het 
kiesstelsel, invoering van referenda en recht-
streeks gekozen burgemeesters zijn niet louter 
speeltjes van D66; de overgrote meerderheid van 
de Nederlandse bevolking is er al jaren voorstan-
der van. Maar de andere partijen hebben deze 
wensen altijd genegeerd. Politieke partijen roepen 
voortdurend dat de politiek naar burgers moet 
luisteren, maar tot nu toe houden ze ieder voor- 
stel op het gebied van democratische vernieuwing 
tegen. Wat betekent deze constatering voor de 
toekomst?

Doel of middel?
Om die vraag te beantwoorden, is het vooral van 
belang te beseffen dat democratisering geen doel 

op zich is, maar een middel om de samenleving 
anders (beter) te organiseren. Daarvoor zijn zowel 
cultuur- als structuurveranderingen nodig. Die 
moeten er – volgens D66 – voor zorgen dat het 
openbaar bestuur in Nederland effectiever, effi- 
ciënter en transparanter wordt en dat de overheid 
dienstbaar wordt gemaakt aan het oplossen van 
hedendaagse problemen. Ook hier is de parallel 
met Utopia duidelijk. Ook voor More was de be- 
stuurlijke inrichting van Utopia een middel tot 
een doel: een samenleving waarin iedereen tevre- 
den is en waar vrijzinnige, humanistische waar- 
den als vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfbeschik-
king centraal zouden staan. 
Maar dat democratisering een middel is en geen 
doel, leggen D66’ers vaak slecht uit. Als ze het 
over democratische vernieuwing hebben, gaat  
het vaak over de gekozen burgemeester of het 
referendum, waardoor het beeld is gecreëerd dat 
deze staatsrechtelijke vernieuwingen voor D66 
een doel op zich zijn. Maar de democratiseringsa-
genda van D66 is veel breder dan louter staats-
rechtelijke hervormingen. Het gaat niet alleen om 
een gekozen burgemeester en een ander kiesstel-
sel. D66 wil burgers meer betrekken bij de 
politieke besluitvorming, meer mogelijkheden  
tot inspraak geven en mensen zelf keuzen laten 
maken; en instrumenten geven om bureaucrati-
sche instellingen zoals bedrijven en pensioen-
fondsen, ter verantwoording te kunnen roepen. 
Daarom wil D66 mensen meer zeggenschap geven 
in bijvoorbeeld het onderwijs en de zorg. En op die 
gebieden heeft D66 in de loop der jaren veel meer 
bereikt dan op louter staatsrechtelijk terrein.
De essentie van de democratiseringsvoorstellen 
van D66 is de diepe overtuiging dat macht niet 

van bovenaf opgelegd hoort te worden, maar van 
onderaf gelegitimeerd dient te worden en nooit 
vanzelfsprekend mag zijn. ‘Macht bestaat bij de 
gratie van degenen over wie de macht wordt 
uitgeoefend’ aldus Van Mierlo.

Etalage
Utopisch denken is niet erg populair. We hebben 
liever praktische en realistische politiek dan on- 
haalbare wensdromen. En omdat er van de staats- 
rechtelijke voorstellen van D66 maar weinig 
terecht is gekomen, menen sommigen dat de 
democratiseringsidealen daarom maar wat min- 
der prominent onder de aandacht moeten worden 
gebracht. Die gedachte raakt echter aan de kern 
van wat D66 ís. Democratisering zit de democra-
ten immers in de genen. ‘Wel uit voorraad lever- 
baar, niet in de etalage’, zei Alexander Pechtold 
over de democratiseringsidealen van D66. Maar 
op het voorjaarscongres in 2010 benadrukte hij 
dat de boodschap uit de beginjaren van D66, de 
noodzaak van democratische vernieuwing, nog 
altijd actueel is: ‘Hoe herstellen we het vertrouwen 
tussen burger en politiek? Hoe bestrijden we het 
gevoel van mensen dat ongrijpbare machthebbers, 
ver weg, over hun hoofden heen besluiten nemen? 
Hoe bestrijden we de onverschilligheid tegenover 
de politiek die daar uit voortvloeit? Onze democra- 
tie is ontstaan in de tijd van de ganzenveer, maar 
de politiek heeft geen idee hoe deze up-to-date te 
houden in de tijd van internet. Wij hebben die 
ideeën wel. Ze zijn – nog altijd – een belangrijke 
reden van ons bestaan’. […]
Het gaat erom mensen zeggenschap te geven om 
hun eigen leven naar eigen inzicht in te vullen. 
Democratische vernieuwing 2.0. Wij allen, niet 

‘ Omdat er van de staatsrechtelijke voorstellen van 
D66 maar weinig terecht is gekomen, menen som-
migen dat de democratiseringsidealen daarom 
maar wat minder prominent onder de aandacht 
moeten worden gebracht’
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Van der Land pleit in zijn artikel D66 en democra-
tisering – de waarde van een (onhaalbaar?) ideaal 
voor het weer in de etalage zetten van democra-
tisering bij de overige hervormingsdossiers van 
D66. Ik kan het hier niet mee oneens zijn, maar ik 
voel wel de drang om enkele accenten net 
anders te plaatsen.

Voor mij is het eigenlijk helemaal geen pregnante 
vraag. Democratisering is namelijk niet een uit- 
gangspunt van D66, maar een beleidsprioriteit, of 
op z’n best een houding. Democratisering ademt 
bijvoorbeeld door in bijna alle vijf de richtingwij-
zers van D66, voor een progressieve sociaal- 
liberale politiek. Het staat iedere politieke partij 
vrij om al naar gelang maatschappelijke ontwik-
kelingen of strategische overwegingen ervoor te 
kiezen een prioriteit te wijzigen. De ene keer is 
het onderwijs, dan weer het milieu, en dan weer 
democratisering. Daarmee wijzig je niet steeds  
je identiteit, noch de kern van je overtuigingen. 
Dat democratisering prioriteit heeft voor D66 
komt voor mij dus als vanzelfsprekend voort uit 
onze sociaal-liberale identiteit. Vanuit het sociaal- 
liberalisme is het absoluut noodzakelijk dat men- 
sen in staat zijn om in vrijheid invloed uit te oe- 
fenen op hun leven en op hun omgeving. Als dat 
je vertrekpunt is, is het logisch dat je kiest voor 
onderwijs, milieu en bestuurlijke/democratische 
vernieuwing. Het is niet het een of het ander: al 
deze dingen zijn onmisbaar om te bereiken dat 
mensen zich ontwikkelen, kunnen leven en hun 
invloed ook gekanaliseerd wordt.

In het verleden is D66 vaak neergezet als een 
partij die alleen maar ging over democratisering. 
Hier is de partij zelf ook schuldig aan geweest. 
Zoals Van der Land het stelt: democratisering 
werd dan meer gezien als doel dan als middel. 

Zodra een politieke partij haar identiteit laat 
versmallen tot een beleidsprioriteit kun je ofwel 
accepteren dat je een one-issue partij bent, of je 
gedachtegoed beter doordenken en koppelen 
aan ingenomen standpunten. Dit is precies wat 
de Van Mierlo Stichting de afgelopen jaren is 
gaan doen, door onder meer essays te schrijven 
over de genoemde richtingwijzers. Maar ook de 
publicatie van ‘Ordening op orde’ over de ver- 
houding tussen mens, markt en overheid en 
spreekbeurten over het sociaal-liberale gedach-
tegoed van D66 dragen hier aan bij.

Ik onderschrijf daarmee Van der Lands oproep 
om democratisering breder in te vullen dan alleen 
staatsrechtelijk. Veel maatschappelijke kwesties 
kunnen opgelost worden door mensen zelf. Niet 
voor niets is een van de richtingwijzers ‘Vertrouw 
op de eigen kracht van mensen.’ Om mensen 
(enkelvoud en meervoud) in staat te stellen proble- 
men in hun omgeving op te lossen is vaak niet zo- 
zeer een formeel democratischer overheid nodig, 
maar een overheid die burgers ruimte geeft. In 
het maatschappelijke domein van mensen onder- 
ling zit heel veel onbenutte sociale overwaarde. 
De overheid frustreert en hindert die vaak meer 
dan dat het stimuleert. Om dit te wijzigen is geen 
grondwetswijziging nodig, maar een wijziging  
van denken. 

Dat een hevig gevoeld ideaal steeds maar niet 
gehaald wordt lijkt me niet een terechte ontmoe-
diging, maar juist een aansporing om nieuwe 
manieren te vinden om oude idealen te realiseren! 

Frank van Mil is directeur van de Mr. Hans  
van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk  
bureau van D66.

Frank van Mill
Menno van der Land 
alle lezers van Idee
Re: D66 & democratisering 

Van:
Aan:
Cc:

Onderwerp: 

Democratisering is een beleidsprioriteit, 
geen uitgangspunt

alleen als kiezer en betrokken burger, maar ook als 
scholier, werknemer, consument, rekeninghou-
der, patiënt en gepensioneerde. Zeggenschap op 
elk niveau’. Dat was en is het ideaalbeeld van D66.

More beschrijft in Utopia de waarde van zo’n ideaal- 
beeld als hij schrijft dat het systeem niet van de 
ene op de andere dag kan worden veranderd. En 
het perfecte systeem wordt misschien nooit be- 
reikt, maar met geduld en in kleine stappen kan 
het worden verbeterd. Ook Hans van Mierlo 
besefte dat de idealen van D66 niet voor honderd 
procent gerealiseerd kunnen worden. Maar, zo zei 

hij erbij, ‘je ziet ook dat als je er maar een paar 
procent van kunt realiseren, dat je dan al een 
radicaal ander gezicht aan de politiek kunt geven’.
Dat is nog steeds de opdracht van D66. De demo- 
cratie is nooit af. Integendeel. Een betere demo-
cratie is als ‘stip op de horizon’ nog even waarde-
vol als een halve eeuw geleden. Het is nog steeds 
hard nodig om te streven naar wat tot nu toe 
onhaalbaar is gebleken. Een D66’er die zich heden 
ten dage niet druk maakt over de wijze waarop 
onze democratie functioneert en overtuigd is van 
de noodzaak hierin verbetering aan te brengen, 
moet zich afvragen of hij wel bij de juiste partij 
zit. Democratie hoort onlosmakelijk in het rijtje 
‘hervormingsdossiers’ van de D66-agenda anno 
2012: de arbeidsmarkt, de woningmarkt, het 
onderwijs, het milieu èn de democratie. Niet  
uit voorraad, maar gewoon in de etalage.

Menno van der Land is politicoloog en auteur van 

Tussen ideaal en illusie. De geschiedenis van D66, 
1966-2003. Momenteel werkt hij aan een boek over 

de recente geschiedenis van D66.

‘  Utopisch denken is niet 
erg populair. We hebben  
liever praktische en 
realistische politiek dan 
onhaalbare wensdromen’

door Frank van Mill

Literatuur 
Land, Menno van der (2003). Tussen ideaal en illusie.  
De geschiedenis van D66, 1966-2003, Sdu Uitgevers.

Mierlo, Hans van (2012). Een krankzinnig avontuur,  
De Bezige Bij.

More, Thomas, Utopia (1516: 1996).  
Athenaeum – Polak & Van Gennip.



2928

id
ee

 m
ei

 2
01

2 
   

 U
to

p
ia

Jo
ri

s 
B

ac
ke

r 
 D

e 
u

to
p

ie
 v

an
 h

et
 s

o
ci

aa
l-

lib
er

al
is

m
e:

 t
h

eo
ri

e 
en

 p
ra

kt
ijk

Elke politieke partij, ook D66, bestaat bij de gratie van een  
‘maakbaarheidsstreven’. Immers, partijen streven ernaar om de 
samenleving naar hun wensen vorm te geven. Is dit maakbaar-
heidsideaal theoretisch te verenigen met het sociaal-liberale 
denken? En hoe werkt dit in de politieke praktijk? Aan het  
woord zijn Joris Backer, voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo 
Stichting, en Mark Sanders, oud-voorzitter van de voorganger 
van deze Stichting, het Kenniscentrum D66.

Een maakbaarheidsideaal definieer ik als het 
utopisch verlangen om de samenleving te willen 
‘boetseren’ in een theoretisch gefundeerde eind- 
vorm. Die eindvorm kan op velen een enorme 
aantrekkingskracht uitoefenen. De kracht van het 
idee – bijvoorbeeld: gelijkheid! – kan onweerstaan- 
baar zijn. Voorspelbaarheid en simplificatie, mits 
gebaseerd op een ideologisch imperatief en een 
goed georganiseerde meedogenloze voorhoede, 
heeft in de geschiedenis de massa’s in beweging 
kunnen krijgen. De ingenieurs van de ziel konden 
er in de Sovjet-Unie bijna negentig jaar aan wer- 
ken. Het leverde vis van ‘tweede versheid’ op, zoals 
schrijver Michael Boelgakov het zo mooi parodie-
erde. Want in de aantrekkingskracht zit tegelijker-
tijd de zwakte. 
De samenleving is complex, het aantal variabelen 
is enorm, de onderlinge afhankelijkheden variëren 
en de theorie staat de exacte beschrijving, een 
onfeilbaar model en voorspelbaarheid daarvan, 
niet toe. Het zijn altijd geabstraheerde samenle-
vingsmodellen waar we het mee moeten doen.  
Wil je daarin geloven dan is het belangrijk wie de 
utopie boetseert. En of de ingenieurs van de ziel 
vervangbaar zijn als het volk tot de conclusie 
komt dat het resultaat niet overeenkomt met de 
utopische wens. Meestal blijkt dat echter niet mo- 
gelijk: democratie en dictatuur van het proletari-
aat zijn niet verenigbaar.

De volgende vraag is of, en in hoeverre, Vertrouw 
op de eigen kracht van mensen – als centraal 
uitgangspunt geplaatst tussen de andere vier 
andere sociaal-liberale richtingwijzers1 – utopi-

sche trekken heeft? Misschien wel, maar er is een 
fundamenteel verschil tussen het utopische 
visioen van het sociaal-democratische en het 
sociaal-liberale denken. Wij sociaal-liberalen gaan 
nimmer uit van een (dwingend) gedefinieerde eind- 
situatie, maar stellen, wanneer wij onze idealen 
formuleren, wel een voorwaarde: democratie.  
De sociaal-democratie stelt die voorwaarde ook, 
maar heeft het overheersende imperatief van de 
gelijkheid – theoretisch – nimmer fundamenteel 
gerelativeerd. 

Als er bij ons een ideologisch imperatief zou zijn, 
dan is het dat verschillen juist essentieel zijn. De 
ontplooiing van ieder individu vormt de kracht 
van de één, maar ook de beperking van de ander. 
Daarom kan (en zal) de uitkomst per definitie ver- 
schillen. De uitkomsten moeten bovendien ook 
nog worden gecorrigeerd om een rechtvaardige 
verdeling van welvaart te bewerkstelligen, binnen 
een fundamentele rechtsorde. Als verschillen in 
de ontwikkeling/ontplooiing van mensen in de 
maatschappij een geaccepteerde uitkomst zijn  
– en dat is het in ons gedachtegoed –  dan levert 
die eindsituatie steeds een complex beeld op. 
Wanneer is die eindsituatie bovendien bereikt  
en wie stelt dat vast? De vis is in de samenleving, 
georganiseerd naar ons ideaal, zeker van eerste 
versheid, maar steeds moet ook de vraag gesteld 
worden of die vis eerlijk genoeg wordt verdeeld. 
Deel de welvaart is een houding, een streven en dus 
belangrijk onderdeel van onze bescheiden utopie.
Het wegen van belangen, het belonen van presta- 
ties, het alloceren van verliezen, het laten meede-
len in ongemakken, de sterkste schouders vinden 
voor de zwaarste lasten, de kosten efficiënt behe- 
ren, het bestuur en de verantwoording op het 
juiste niveau organiseren: bijna altijd is het maat- 
werk. Elke oplossing heeft meestal een onvoorzie-
ne bijwerking. Ook sociaal-liberalen boetseren, 
maar de vorm en de uitkomst zullen vaak verras-
send verschillen van het oorspronkelijke vertrek-
punt. Mensen en organisaties leren van kleine en 
grote fouten om beter te worden. Facts do matter!

Als de samenleving een veelvoud is van ons eigen 
leven, dan is de maakbaarheid ‘dichtbij’ illustratief. 
Hoe goed zijn wij zelf in het ‘boetseren’ van ons 
eigen leven? Verschillen in levensstijl en ambities 

     Het sociaal-liberale gedachte-
goed kent utopische elementen, 
maar heeft geen theoretische 
eindvorm. De focus op de vrij-
heid van het individu leidt per 
definitie tot verschillende 
uitkomsten.

door Joris Backer

De utopie van het 
sociaal-liberalisme:
theorie + praktijk
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zijn van alle tijden. Je eigen overleving kan boven- 
dien niet zonder een dosis geluk, ook als je in een 
metafysische kracht gelooft. Kinderen fietsen 
naar school en zijn kwetsbaar. Misschien worden 
ze later alpinist en gaan ze bewust op zoek naar 
spanning en gevaar. Stomme pech bestaat nog 
steeds. Toch stel ik een sterke drang in de politiek 
vast om alle mogelijke pech en ongeluk die 
burgers kan overkomen met wortel en tak uit te 
roeien. Dat streven is niets anders dan een nieuw 
utopisch verlangen: hoe boetseren we de samen-
leving zo dat pech wordt geëlimineerd? Helaas, 
een onmogelijk verlangen: complexiteit is de 
spelbreker.

Wouter Bos verzuchtte in een van zijn afscheids-
interviews in 2010 dat – in mijn eigen woorden 
weergegeven – de complexiteit van de uitdaging 
om het land te regeren hem was tegengevallen. 
Dat begrijp ik nu na (bijna) een jaar lidmaatschap 
van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Het is 
boeiend en leerzaam om medewetgever te zijn. 
Het volume en de onderlinge verwevenheid van 
wetsvoorstellen die de Eerste Kamer bereiken zijn 
verbijsterend. Ongetwijfeld is het zaad voor deze 
wetgevingsproducten eerder deels door ons zelf 
gezaaid. Zij geven vorm aan politieke wensen, 
opgetekend in verkiezingsprogramma’s of 
bedacht door beleidsambtenaren of belangen-
groepen, of komend uit Brussel, die in de mêlee 
van gebeurtenissen in kabinet of de Tweede 

Kamer met prioriteit komen bovendrijven. Wij 
weten allemaal uit eigen waarneming dat die 
prioriteit vaak ook van toeval afhangt. 

Wat hier van zij, deze veelheid van invloeden en  
de soms toevallige vertaling naar wetgeving en 
beleid ervan, illustreert hoe ver de realiteit van de 
politieke besluitvorming afstaat van de abstractie 
die de utopie regeert. Want deze ingewikkelde 
boetseerkunst waaraan vele handen zich wagen is 
niet te verenigen met een eindbeeld dat door mid- 
del van streng voorgeschreven stappen onvermij-
delijk en onafwendbaar gerealiseerd gaat worden. 
De open samenleving is een boetseerproject dat 
nooit af is! Het D66-ideaal is niet de utopie van  
de maakbare samenleving, maar het voortdurend 
samen boetseren, vormen en buigen van die samen- 
leving in de richting waarin onze idealen ons  
van geval tot geval zullen wijzen. Welke richting? 
Kom ik toch via deze omweg uit bij onze vijf 
sociaal-liberale richtingwijzers! 

Joris Backer is voorzitter van de Mr. Hans van Mierlo 

Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66.

‘  De veelheid aan maatschappelijk invloeden 
en de soms toevallige vertaling naar wetge-
ving ervan illustreert hoe ver de realiteit van 
de politieke besluitvorming afstaat van de 
abstractie die de utopie regeert’

Politiek zonder idealen is dood, maar je beperken 
tot het hebben van louter idealen leidt ook tot 
niets: de kunst is een juiste balans te kiezen. In de 
politieke praktijk is de balans tussen wens- en 
haalbaarheidsdenken echter geen weloverwogen 
keuze. De politieke praktijk bestaat uit een voort- 
durende worsteling tussen wens- en haalbaar-
heidsdenkers. En in die worsteling verschuiven de 
krachtsverhoudingen volgens een voorspelbaar 
patroon. Dat patroon, zo luidt mijn stelling, ver- 
taalt zich vooral ook voor D66 in een electorale 
cyclus van op- en neergang, die haar laatste 
dieptepunt nog maar in 2006 bereikte met 0 zetels 
in de peilingen. Deze schommelingen hebben veel 
te maken met de (schijnbare) tegenstelling tussen 
wens- en haalbaarheidsdenkers. D66 staat, in de 
ogen van de kiezers, vooral voor wat landelijk 
bekende D66’ers in de pers uitdragen. En die 
dragen over de electorale cyclus heen een nogal 
verschillende boodschap uit. 

In en direct na de electorale opgang volgt een fase 
van machtsuitoefening en – als gevolg daarvan – 
het nemen van verantwoordelijkheid. D66 is geen 
getuigenispartij. Als er electoraal succes geboekt 
is dan doen we ook mee. Dat betekent dat, in de 
ogen van de kiezers, de vertegenwoordigers van 
het D66-geluid in Regering en Parlement zitten. 
Deze vertegenwoordigers worden geselecteerd  
op hun vermogen om voor D66 belangrijke zaken 
binnen te halen en vervolgens te realiseren.  
En daar rekenen pers en publiek ze ook op af.  
Als bewindspersonen en coalitiefractie worden zij 
omringd door een leger van betrouwbare, loyale 

ambtenaren en professionele lobbyisten die 
vooral op haalbaarheid, compromis en de korte 
termijn (4-8 jaar) zijn ingesteld. Deze D66’ers zijn 
of worden dus haalbaarheidsdenkers en het is 
volstrekt begrijpelijk en gebruikelijk dat politici 
in die positie proberen hun compromissen als 
winst uit te leggen en verdedigen. Uiteraard doen 
ze dat ook richting eigen leden en kiezers. Als dit 
haalbaarheidsdenken echter het enige is dat de 
kiezer nog van je partij meekrijgt, haakt ze vanzelf 
af, ongeacht wat je in Den Haag binnenhaalt. 

Hoe anders valt de balans tussen wens- en 
haalbaarheidsenken uit als er geen directe macht 
uitgeoefend wordt. Als de partij als een man ach- 
ter haar fractie kan gaan staan. Een fractie die, 
omdat het een ‘overzichtelijke’ fractie is, aangewe-
zen is op inspirerende input vanuit de achterban 
omdat lobbyisten en ambtenaren je links laten 
liggen. Dan is elke hulp welkom en dat inspireert 
enorm. De leden kunnen in thema-afdelingen, op 
het congres en op andere plekken de Kamerleden 
geestelijk voeden en zien dat vervolgens terug.  
En ook vanuit de pers is aan de oppositie steeds de 
vraag: hoe zou u het dan anders willen? Iedereen 
vraagt om wensdenken van de vertegenwoordi-
gers en de achterban kan en wil dat graag en met 
plezier leveren. 

Na de regeringsdeelname was in 2006 de omslag 
binnen D66 voelbaar en enorm. Zo zuur en dood 
als de partij was in 2005-2006, zo fris (en beweeg-
lijk) swingt het nu de pan uit. Je kunt het zwaar 
‘herbronnen’ noemen, of het opnieuw aantrekken 
van je ideologische verenpak, maar het is volgens 
mij veel trivialer en fundamenteler dan dat. Het 
wensdenken, terug van weggeweest, inspireert:  
je politici, je leden en je kiezers. En inspiratie doet 
ook de politiek leven.

Nu is natuurlijk de vraag hoe we dat wensdenken 
gaan vasthouden, ook als we eventueel straks weer 
macht krijgen en verantwoordelijkheid moeten 
dragen? Daar zijn wensdenkvrijplaatsen voor 
nodig. Iedere D66-huiskamer komt daarvoor 
natuurlijk in aanmerking, maar ook institutioneel 
moeten we zulke plaatsen creëren en beter en 
sterker vormgeven dan nu gebeurt. Bijvoorbeeld 
bij het wetenschappelijk bureau en binnen de 
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     In de politiek draait het  
om zowel dromen als daden.  
De kunst is om in tijden van 
machtsuitoefening en verant-
woordelijkheidsplicht altijd 
ruimte te houden voor 
‘wensdenkvrijplaatsen’. 

Door Mark Sanders

Noot 
1 Zie ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ (2009) en ‘Het gaat 

om mensen’, het D66-Verkiezingsprogramma voor de Tweede 
Kamer (2006). 
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thema-afdelingen. De Mr. Hans van Mierlo Stich- 
ting zet lange lijnen uit en thema-afdelingen eisen 
nu steeds meer de rol van wensdenkvrijplaats op. 
Maar pas op: thema-afdelingen vervallen snel in 
haalbaarheidsdenken als de macht in zicht komt 
en de druk op de Mr. Hans van Mierlo Stichting 
om zich ‘ten dienste te stellen van…’ loopt dan 
ook snel op. Daar moeten de bestuurders van de 
diverse gremia heel scherp op zijn. Mik op kwali- 
teit van ideeën en lange termijn wensdenken. Dat 
is de rol die de thema-afdelingen en de Mr. Hans 
van Mierlo Stichting moeten vervullen. 

Van het allergrootste belang is dat het wensdenken 
binnen D66 zijn vaste plek krijgt. Dat als we straks 
weer meedoen in het centrum van de macht, en 
thema-afdelingen wensen kenbaar kunnen maken 
die niet overeenstemmen met de fractielijn of het 
Regeerakkoord. Als het wetenschappelijk bureau 
met een publicatie komt die in het formuleren van 
idealen en gedachten veel verder gaat dan een net 
moeizaam bereikt compromis. Juist dan zal het 
landelijk bestuur, gesteund door de leden pal 
moeten staan voor alle dromers binnen de partij. 
Politiek is de kunst van het haalbare, maar zonder 
inspiratie verwordt de kunst tot ambacht.

Mark Sanders was voorzitter van het Kenniscen- 

trum D66, en landelijk bestuurslid van 2005-2008, 

verantwoordelijk voor kennis en deskundigheid.  

samenstelling Simon de Wilde, Mirjam Noorduijn en Eline van 
der Mast
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Utopia 1   
Transition Towns: lokaal anarchisme (in Brummen)

Utopia 2  
Eco-villages: duurzaam en harmonieus

Wat hebben Clara Wichmann, Ferdinand Domela 
Nieuwenhuis en Karl Marx nog meer gemeen 
behalve dan dat ze alle drie in de 19de eeuw 
geboren zijn? Het antwoord is anarchisme, want 
alle drie waren zij in zekere mate gecharmeerd van 
deze politieke ideologie die ook als een utopie 
beschouwd kan worden. Alex Buttersworth 
schreef het boek De wereld die er nooit kwam. Een 
geschiedenis van het anarchisme. Daarin zet hij 
uiteen hoe de theoretische basis van deze ideolo-
gie in de 19de eeuw werd gelegd door Michael 
Bakoenin en Peter Kropotkin. Het doel was om de 
centrale macht af te schaffen en autonome 
gemeenschappen te laten floreren in een geweld-
loze samenleving. Is daar nu werkelijk niets van 
terecht gekomen? En zijn er nog hedendaagse 
voorbeelden? 

Volgens de gangbare verklaring heeft het anar-
chisme nooit echt voet aan de grond gekregen 
vanwege het gebrek aan leiderschap en program-
mapunten. Dat is ook de analyse van Dick Pels in 
zijn essay Radicale anarchie in de Hobbitstee in de 
Groene Amsterdammer (04-04-2012). Als voor-
beeld noemt hij de huidige Occupy-beweging. Op 
de meeste plaatsen zijn de tentenkampen al weer 
opgedoekt. Toch zorgt de anarchistische ideologie 
of utopie voor veel inspiratie. Na de Provo’s, de 
punkers, de Anti-globalisten en de Occupiers is 
het nu de beurt aan een meer praktische variant: 
Transition Towns.

Het fenomeen Transition Towns ontstond in 
Engeland in 2005. In tegenstelling tot de anarchis-
ten kunnen zij zich wel organiseren. Alleen in 
Nederland telt deze grassroots beweging al 83 
initiatieven. Het zijn lokale gemeenschappen die 
zonder hulp van het bedrijfsleven of de overheid 

aan de slag zijn gegaan om hun leven in te richten 
op een manier waarbij zij toe kunnen met minder 
(fossiele) brandstoffen. Transition Towns gaan uit 
van de kracht van de lokale gemeenschap zonder 
dat gepoogd wordt de centrale macht af te 
schaffen. In zekere zin wordt deze simpelweg 
genegeerd of omzeild door een lokale ruilecono-
mie of energiecoöperatie op te richten.
In het Gelderse dorp Brummen bijvoorbeeld 
hebben bewoners beiden gedaan. Zo is de Eerste 
Brummense Energie Maatschappij opgericht. 
Bewoners uit de gemeente kunnen lid worden van 
de energiecoöperatie die in eerste instantie alleen 
groene stroom zal inkopen. Met het geld dat de 
coöperatie uitspaart worden in de toekomst 
zonnepanelen aanschaft zodat lokaal energie 
opgewekt kan worden. Daarnaast kunnen 
inwoners van Brummen lid worden van de 
LETS-kring die als doel heeft om onderling 
diensten uit te wisselen. LETS staat voor Lokaal 
Economisch Transactie Systeem en deze variant 
van lokale ruileconomie vindt wereldwijd 
navolging. Leden van de kring kunnen aangeven 
wat zij goed kunnen of wat zij graag zouden 
willen doen. Bijvoorbeeld oppassen of schoonma-
ken. De leden kunnen dan diensten van elkaar 
afnemen. Ze betalen elkaar niet met geld maar 
met een alternatief ruilmiddel waar je weer een 
dienst van kunt afnemen bij een ander lid. Zo 
ontstaat een systeem van gesloten beurzen. 
Het ontstaan van deze lokale autonome gemeen-
schappen zijn een voorbeeld van praktisch 
utopisme. Komt de wereld die Buttersworth 
beschrijft  er dan misschien alsnog?

Een gerelateerd voorbeeld van een utopische 
gemeenschap is een zogenaamde eco-village. 
Begonnen in de jaren ’80, zijn dit soort gemeen-
schappen volledig gestoeld het idee van duurzaam 
samenleven, in harmonie met de natuur. In 1995 

werd in Findhorn, Schotland, de eerste conferen-
tie gehouden over eco-villages en inmiddels is er 
de Global Ecovillage Network. Op dit moment 
bestaan er honderden eco-villages verspreid over 
de hele wereld.
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Utopia 3   
Mondragón: de herontdekking van samenwerking

Utopia 4  
Denemarken: het meest gelukkige land ter wereld

Het televisieprogramma Tegenlicht maakte 
recent de aflevering ‘Het wonder van Baskenland.’ 
Daarin wordt de multinational Mondragon Groep, 
eigenaar van in totaal 255 bedrijven, onder de loep 
genomen. De vergelijking met Asterix en Obelix is 
snel gemaakt omdat het Baskische dorp Mondra-
gon relatief weinig last lijkt te hebben van de 
zware recessie die Spanje momenteel teistert. 
Managers van allerlei internationale bedrijven, 
politici en studenten komen van heinde en verre 
om antwoord te krijgen op de vraag: wat is geheim 
van dit kleine dorp dat zo dapper stand houdt? 

Op het eerste gezicht lijkt de Mondragon Groep 
een normaal bedrijf. In 2010 had het bedrijf 83.000 
werknemers in dienst, een omzet van 14,7 miljard 
euro en de winst bedroeg 176 miljoen euro. De 
verschillende bedrijven zijn in allerlei sectoren 
actief. De bouwgroep realiseerde het Guggen-
heim-museum in Bilbao en het eigenaar van de 
Spaanse supermarktketen Eroski. Wie echter goed 
kijkt naar de Groep ziet dat organisatie anders is. 
De Mondragon Groep is namelijk het grootste 
coöperatieve bedrijf ter wereld. 

Coöperatie staat voor samenwerking en het idee is 
niet nieuw. Al in de 18de eeuw waren er fabrieken 
in Engeland waar de arbeiders ook eigenaar 
waren. In Nederland is de Rabobank waarschijn-
lijk het bekendste voorbeeld van een coöperatie. 
In Mondragon staan principes als solidariteit, 
zelfbestuur en democratie voorop. Voor de leden 
van de coöperatie in Baskenland geldt dan ook bij 
belangrijke beslissingen over de bedrijfsvoering 
het principe: één man, één stem. Zo kozen de 
arbeiders van Fagor, een witgoedfabriek die onder 
andere vaatwassers produceert en één van de 255 
bedrijven is, voor loonmatiging in plaats van 

gedwongen ontslagen. 

De grondlegger van het sociaaleconomisch 
imperium in Mondragon is de Spaanse journalist 
en priester Jose María Arizmendiarrieta (1915-
1976). Hij kwam in 1941 in het door de Spaanse 
burgeroorlog verscheurde dorp. Arizmendiarrieta 
wilde een coherente christelijke gemeenschap 
smeden die moest zijn gestoeld op een vitale 
economie. Om dit ideaal of deze utopie te 
verwezenlijken greep de priester terug op oude 
Baskische cultuur van samenwerking. De kiem 
werd gelegd toen Arizmendiarrieta in 1943 de 
basis legde voor wat nu de Mondragón-universi-
teit is. Met geld dat werd ingezameld onder de 
dorpelingen zette hij de school op. Studenten 
richtten in 1956 de eerste coöperatie op. Uit de 
aflevering van Tegenlicht blijkt dat dit principe 
anno 2012 nog steeds geldt. Studenten zetten 
nieuwe bedrijfjes op die op coöperatieve leest 
geschoeid zijn. De priester is verworden tot een 
lokale godheid en er is een groep bezig om hem 
heilig te laten verklaren. De boodschap van 
Arizmendiarrieta’s ideaal of utopie kan nu 
rekenen op warme belangstelling uit de rest van 
de wereld. Iedereen wil het wonder van Mon-
dragón aanschouwen. 

De huidige financiële en economische crisis leidt 
tot existentiële vragen. Er wordt naarstig gezocht 
hoe de koers binnen ons kapitalistische systeem 
verlegd kan worden. Het voorbeeld van samen-
werking, solidariteit en zelfbestuur uit Mondra-
gon laat zien dat het ook anders kan en het lijkt 
dan ook geen toeval dat de Verenigde Naties 2012 
hebben uitgeroepen tot International Year of 
Cooperatives.

Uit het World Happiness Report van 2012 blijkt 
dat we in Nederland niet zo klaaglijk zijn als vaak 
wordt gedacht. We zijn namelijk, samen met de 
Scandinaviërs, het gelukkigste groepje mensen op 
aarde (veel Amerikaanse media hadden als reactie 
op dit nieuws dat de ‘socialistische landen’ aan 
kop stonden). De ongelukkigste landen op aarde 
zijn Sierra Leone, Benin, de Centraal Afrikaanse 

Republiek en Togo. In 1972 introduceerde de 
koning van Bhutan het begrip Bruto Nationaal 
Geluk, omdat zijn land er economisch slecht voor 
stond en hij de nadruk op iets anders/positiefs 
wilde leggen. Bhutan is niet meegenomen in het 
World Happiness onderzoek, maar heeft hetzelfde 
onderzoek zelf aan haar burgers voorgelegd en 
zou op ongeveer de 32e plaats komen. 
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Utopia 5
Longo maï: tussen opstand en utopie

De revolutie die er nooit is geweest: zo wordt meer 
dan eens verwezen naar de Parijse studentenrevol-
te in mei ’68 toen studenten mensen massaal 
wisten te mobiliseren en zich fel keerden tegen 
het oude gezag en de traditionele moraliteit. De 
roep om vrijheid, om een opener, meer libertaire 
maatschappij en democratische economie was 
groot. Er klonken communautaire ambities in 
door. Liefde en verbeelding leken heel even aan de 
macht.
Inderdaad, heel even: wie de wereld nu aan-
schouwt moet toegeven dat van bovengenoemde 
idealen weinig terecht is gekomen. De libertaire 
droom van ’68 is verworden tot een naar binnen 
gekeerd individualisme dat veel burgers heeft 
veranderd in veeleisende consumenten die 
denken dat behoud van koopkracht hetzelfde is 
als individuele vrijheid.

Enkele revolutionairen bleven echter geloven in 
hun idealen en besloten buiten de bestaande 
overheden en machtshebbers om hun sociale 
utopie daadwerkelijk vorm te geven, onder het 
motto dat het niet interessant is een revolutionai-
re beweging te zijn als er alleen maar geprotes-
teerd wordt. Dat resulteerde in december ’72 - op 
initiatief van zo’n twintig jongeren uit tien 
Europese landen - tot de oprichting van Longo 
maï (dat in het Provençaals zoveel betekent als ‘dat 
het lang mag duren’). Doel was het vormen van 
(jeugd)gemeenschappen die zich zouden vestigen 
in onderontwikkelde, economisch en sociaal 
bedreigde regio’s. Agrarische zelfvoorziening die 
uitgaat van de menselijke basisbehoeften en 
begrensde natuurlijke omstandigheden, zelfbe-
stuur en samenwerken in de vorm van een 
arbeidscollectief, dienden als uitgangpunten.

Nomen est omen, zo is gebleken: Longo maï duurt 
al veertig jaar lang en bewijst dat ‘anders’ soms 
toch mogelijk is. Inmiddels bestaat Longo maï uit 
negen (landbouw)coöperaties in Europa en een 
project in Costa Rica, waar zo’n 200 volwassenen 
wonen en werken. Vier boerderijen en een 
wolspinnerij liggen in Frankrijk. De andere 
coöperaties bevinden zich in Duitsland, Zwitser-
land, Oostenrijk en Oekraïne. De grond, gebou-
wen, productiemiddelen en inkomsten zijn 
gemeenschappelijk bezit, maar iedere coöperatie 
beheert zichzelf. Vanzelfsprekend bestaat 
intensieve uitwisseling tussen de verschillende 
coöperaties en hun directe omgeving. Zo worden 
overschotten op de lokale markt afgezet. Alle 
coöperaties zijn samengebracht in de Zwitserse 
stichting Europees Landfonds, zodat de uitgangs-
punten juridisch gewaarborgd zijn.
De kracht van Longo maï is de pioniersgeest die 
aan de beweging ten grondslag ligt. Nergens is 
een strikte, gedetailleerde theoretische beschrij-
ving terug te vinden die dicteert hoe de maat-
schappij ingericht moet worden. Longo maï is 
niet als ‘gelukkig eiland’ gedacht, waarop men 
zich terugtrekken kon, maar heeft zichzelf altijd 
gezien als deel van de samenleving, aan de rand 
van het heersende economische systeem: een 
beetje anarchistisch, een beetje volgens de vroeg 
socialistische denkbeelden van Charles Fourier 
(1772-1837), maar vooral realistisch zonder de 
idealen te verliezen. 

Solidariteit, antikapitalisme, intellectuele en 
morel autonomie, zelfbestuur, gezamenlijk 
eigendom en een internationale houding zijn 
anno 2012 nog steeds de basisprincipes. Maar 
wetende dat wereld onophoudelijk verandert, is er 
het bewustzijn van de noodzaak van voortdurend 

herijken. Veelzeggend is het citaat van Oscar 
Wilde in Longo maï, opstand en utopie na ’68 van 
Beatriz Graf, dat over de geschiedenis van de 
veertigjarige Europese landbouwcoöperatie 
vertelt: ‘De mensen zeggen telkens weer/ hoe mooi 
het is om zekerheden te hebben./ Ze zijn de veel 
subtielere schoonheid/ van het twijfelen helemaal 
vergeten./ Geloven is zo middelmatig, twijfelen zo 

boeiend./ Waakzaam blijven, betekent leven;/ in 
zekerheden verzinken betekent sterven’. Een mooi 
uitgangspunt voor een geslaagde experimentele 
utopie: dat het nog lang mag duren.



4140

id
ee

 m
ei

 2
01

2 
   

 U
to

p
ia

W
ill

em
 S

ch
in

ke
l  

U
to

p
is

ch
 d

en
ke

n
: n

aa
r 

ee
n

 k
ri

ti
sc

h
 n

at
io

n
al

is
m

e

Wie nationalisme als scheldwoord ziet, heeft er 
niet over nagedacht. Democratische instituties 
zijn, bij gebrek aan absolute macht, traditie en 
religie, afhankelijk van nationale vormen van 
legitimiteit. Nationalisme is een reëel ervaren 
werkelijkheid die niet weggaat door er schande 
van te spreken, en die bovendien een positieve 
functie heeft, maar die tot nog toe in Nederland 
alleen aangesproken is door diegenen die er 
regressieve doelen mee hebben. Een kritische 
inhoud van nationalisme kan onder meer bestaan 
uit een vorm van collectieve solidariteit die zowel 
‘prikkelt’ tot werk als duidelijk maakt dat collec-
tief gedeelde bestaanszekerheid juist ook een 
verzekering is voor de werkenden. Maar een kri- 
tisch nationalisme is óók een nationalisme dat 
voorbij de natie in strikte zin kijkt en dat tot een 
solidariteit met een breder leefmilieu oproept. 
Bijvoorbeeld met niet alleen wezens van het 
subtype ‘mens met Nederlandse nationaliteit’, 

maar, behalve met migranten en vreemdelingen, 
ook met dierlijke wezens, wier collectieve leed in 
de bio-industrie absurde proporties heeft aange- 
nomen. Een kritisch nationalisme behelst een 
solidariteit die niet alleen, volgens de huidige 
racistische logica van de natiestaat, op een grond 
maar ook met een grond bestaat. De natie is een 
solidariteitspotentieel dat niet als irrelevant af- 
gedaan moet worden. Integendeel, het moet als 
productief aanknopingspunt dienst doen en er 
moeten nieuwe inhouden aan gegeven worden. 
Solidariteit met de grond van de natie is een 
manier om uitdrukking te geven aan de uitda- 
gingen van energie- en klimaatcrisis.

Nationalisme – het reëel bestaand nationalisme  
– is op het moment een thema dat vastzit tussen 
rechtse clichématige ficties over de natie en de al 
even clichématige linkse demystificatie van die 
ficties. Het reëel bestaande nationalisme is boven- 

dien vaak een vorm van revanchisme, zoals in de 
uitspraak ‘Nederland teruggeven aan de Neder-
landers’. De kern van het hedendaagse museale  
nationalisme in Europa is dat de natie verloren  
is gegaan. Het terugwinnen ervan behelst een 
revanche, en dat voedt de gedachte dat er een 
groep, klasse of organisatievorm is die als dief  
van de natie gezien kan worden en waarop de  
natie herwonnen moet worden. Voor het reëel 
bestaande nationalisme is de natie een geestes-
verschijning, iets wat ooit was en wat herinnert 
aan een verleden, iets wat men probeert terug te 
krijgen. Maar wat je probeert terug te krijgen 
komt nooit werkelijk terug – al was het alleen 
maar omdat het, mocht het terugkomen, iets is 
wat weggeweest is en teruggekomen is.

Op enig punt is de plausibiliteit van relatief 
afgebakende natiestaten overgegaan in de 
herinnering daaraan. Wie in de natiestaat leeft, 

leeft (weer) in een droom, in de herinnering aan 
een korte tijd waarin nationale afbakeningen 
plausibel waren. Dit terwijl de realiteit van 
vandaag er een is waarin voor de meeste mensen 
nooit zichtbare beslissingen in Chinese directie-
kamers de inrichting van Nederlandse havens en 
steden bepalen, waarin banen afhankelijk zijn van 
consumptie door nooit geziene middenklassers 
elders ter wereld, waarin identiteiten multipel 
zijn en sociaal verkeer zich niet laat opsluiten 
binnen nationale grenzen. Hedendaags nationa-
lisme is daarmee een vergeetstrategie, een manier 
om in een herinnering te leven die parallel loopt 
aan een realiteit die steeds minder congruent is 
met die herinnering. Vandaar de grote mate van 
museale nostalgie die uit hedendaags nationalis-
me spreekt. De natie is geen vooruitstrevend 
project meer, wat ze in de negentiende eeuw zeker 
deels was, ze is een geheugentechniek, een esca- 
pistisch verlangen uit de wereld te stappen en rus- 

Utopisch denken:  
naar een kritisch nationalisme

Progressieven hebben over het algemeen maar weinig op met 
nationalisten. ‘De natie’ bestaat niet. De constatering dat de  
nationalist enkel en alleen ficties achternajaagt is echter al te 
gemakkelijk. Het geloof in een natie die nog moet ontstaan,  
is een potentieel progressief element in het nationalisme.  
Het is een utopisch element dat gekoesterd moet worden,  
schrijft socioloog Willem Schinkel. 

door Willem Schinkel
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tig te gaan slapen in een parallelle herinnerings- 
wereld. Let wel, ik heb het hier over de huidige 
museale vormen van nationalisme, over het reëel 
bestaande nationalisme, en niet over nationalisme 
per se. Het is de arrogantie van de intellectueel te 
denken dat nationalisme an sich een atavistisch 
verschijnsel is.

De nationalist leeft bij de gratie van de afwezig-
heid van de natie. Nationalisme is het uitstellen 
van de natie. Onproblematische aanwezigheid  
van de natie zou nationalisme overbodig maken. 
Nationalisten wantrouwen de natie daarom.  
De nationalist kan de natie alleen ervaren via het 
medium van de paranoia. Dat is waarom pvv- 
populisme, met zijn politiek van de permanent 
ontmaskerde hypocrisie en zijn alarmretoriek, zo 
plausibel nationalistisch kan zijn. De nationalist 
van dit type heeft smetvrees en vlucht weg van het 
bestaande in een zuiverheid die altijd toekomstig 
is, maar die gerechtvaardigd wordt met ficties uit 
het verleden. De natie die er reeds is, kan nooit de 
zuivere natie zijn. Die werkelijke en wezenlijke 
natie is een natie die altijd nog moet komen. Maar 
hier mag een analyse van het nationalisme niet 
ophouden. De constatering dat de nationalist 
ficties achternajaagt, is al te gemakkelijk en mist 
niet alleen de functies van nationalisme maar 
mist ook de kans die in nationalisme besloten ligt. 

Het geloof in een natie die nog moet ontstaan, is 
een potentieel progressief element in het nationa-
lisme. Het is een utopisch element in het nationa-
lisme dat gekoesterd moet worden en dat we 
moeten proberen op nieuwe manieren invulling 
te geven. Het komt erop aan het een invulling te 
geven die niet een reactionair nationalisme – een 
nationalisme dat de toekomstige natie ziet als een 
verloren gegane natie – maar een kritisch nationa-
lisme belichaamt.

Het ‘kritische’ aan dat nationalisme zit ’m precies 
in het utopisch karakter ervan - in het feit dat het 
de natie niet pretendeert vast te leggen maar inzet 
als vehikel voor nieuwe vormen van solidariteit, 
als nationaal bouwproject van collectieve behui-
zing. Een deel van de logica van het nationalisme, 
te weten de gerichtheid op een gemeenschap die 
komende is, is dus op te vatten als een moderne 
verwerking van utopisch denken die we niet sim- 
pelweg moeten afwijzen maar waarbij we produc-
tief zouden moeten aansluiten. Kritisch nationa-
lisme betekent bovendien dat de grenzen van de 
natie voortdurend voorwerp van kritische reflec- 
tie zijn, in plaats van exclusief object van museale 
surveillance. Een natie bestaat bij de gratie van 
een buitenwereld, van andere naties bijvoorbeeld, 
en van alles wat niet onder de noemer van een 
natie valt. De potentiële solidariteit die de natie- 
vorm kenmerkt, betekent een verantwoordelijk-
heid voor zowel de grond als voor de buitenstaan-
der van de natie die veel dieper gaat dan de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ die het neoliberaal commu-
nitarisme daar aan geeft. Het betekent een verant- 
woordelijkheid die niet depolitiseert, maar die 
voortdurend politiserend werkt, door de natie te 
beschouwen als altijd nog komend, nog niet gerea- 
liseerd, als een relationeel verband dat natuurlijke 
grond en sociale buitenstaanders nodig heeft om 
überhaupt plausibiliteit te hebben. 
Laten we de natie, waar we sowieso niet door een 
theoretische oefening vanaf kunnen raken, dus 
productief aanwenden, als een bron van mogelijke 
regionale solidariteit die een utopische waarde 
heeft. Regionale solidariteit, bijvoorbeeld wan- 
neer die bestaat uit regionale productie en dus een 
vermindering van vervuilend mondiaal transport, 
is altijd ook mondiale solidariteit. Een kritisch 
nationalisme behelst dus regionale solidariteit die 

juist tegelijkertijd een bewuste betrokkenheid op 
de wereld als geheel omvat. Op die manier zou ook 
een nieuwe invulling gegeven kunnen worden aan 
Museum Europa. De eerdere klakkeloze acceptatie 
van het gedepolitiseerde en sterk economisch 
vormgegeven project ‘Europa’ heeft bij velen 
plaatsgemaakt voor een al even weinig doordachte 
kritiek op Europa. Maar ook Europa biedt een po- 
tentiële bron van regionale solidariteit. Het komt 
erop aan Europa te zien als het politieke project 
dat het is, zodat aan een niet langer gedepoliti-
seerd Europa vorm kan worden gegeven binnen 
een Europese democratische atmosfeer. Daartoe 
moeten we allereerst aan Europese publieksvor-
ming doen, en Europese publieken bestaan voor- 
alsnog als naties in de traditionele zin des woords. 
Utopisch, niet waar? Jazeker! Maar het alternatief 
voor utopisch denken kennen we: het is het reëel 
bestaande nationalisme. De reëel bestaande natio- 
nalist beleeft de natie alleen via paranoia, en ziet 
in het heden altijd de bedreiging en de ontken-
ning van de verloren gegane en hopelijk toekom-
stig herstelde zuivere natie. De taak van een kri- 
tisch nationalisme ligt in de eerste plaats in een 
ombuiging van paranoia in paradoxie: in het 
uitdragen? van de paradox dat nationalisme streeft 
naar herstel van iets wat nog nooit bestaan heeft, maar 
waaraan we niettemin een herinnering hebben. Dat is 
de kern van het utopisch denken dat een kritisch 
nationalisme kenmerkt.

In mijn recente boek De nieuwe democratie. Naar 
andere vormen van politiek breek ik daarom een 
lans voor een utopische politiek van de herinne-
ring1. En de herinnering is paradoxaal, want niet 
op het verleden maar op de toekomst gericht. Het 
is de herinnering van het feit dat de toekomst niet 
vastligt maar uit duizend mogelijke paden bestaat. 
De herinnering aan contingentie, aan het anders-
kunnen-zijn van het bestaande. De herinnering 
aan de performativiteit van het bestaande, aan het 
zichzelf-waar-kunnen-maken van ons denken en 
doen, het plausibiliseren van de wereld door al onze 
dagelijkse handelingen heen. Kritisch natio- 
nalisme begint met het ontplausibiliseren van die 
dagelijkse wereld, met het herinneren aan de 
dagelijkse politiek van de herinnering. Walter 
Benjamin heeft eens gezegd dat iedere generatie 
gekenmerkt wordt door een zwakke messianisti-

sche kracht2. Het moet een kritisch nationalist 
gaan om het redden van die utopische kracht,  
die een streven naar een rechtvaardig collectief 
behelst met de volle acceptatie van het uitblijven 
daarvan, zodat geen enkele particuliere invulling 
van die rechtvaardigheid kan leiden tot een 
gewelddadige en dwingende definitie van een 
reëel bestaand collectief. Het betekent dat we weg 
moeten van begrensde en gedepolitiseerde uto- 
pieën zoals de utopie van de markt. De markt als 
utopie, dat is volgens Pierre Rosanvallon een in- 
middels paar eeuwen oude verleiding en illusie3.  
Tot nu toe lijkt het alsof utopisch denken nog 
slechts financieel ingekaderd kan worden en de 
enige voorstelling van het paradijs die van het 
belastingparadijs is. Utopisch denken behelst het 
idee dat de politieke lijn die door alle issues of 
sferen loopt, anders getrokken zou kunnen zijn. 
Een kritisch nationalisme beschouwt de natie als 
een collectief huis dat niet alleen een thuis biedt 
aan zijn bewoners, maar dat ook in staat is om te 
gaan met het feit dat het leven een permanente 
verbouwing behelst.

Willem Schinkel is universitair hoofddocent theoreti-

sche sociologie aan de Erasmus Universiteit. Dit artikel 

is een bewerking van zijn laatste hoofdstuk uit zijn 

nieuwste boek De nieuwe democratie. Naar andere 
vormen van politiek.

‘  Laten we de natie, waar 
we sowieso niet door een 
theoretische oefening 
vanaf kunnen raken,  
productief aanwenden, 
als een bron van  
mogelijke regionale  
solidariteit die een  
utopische waarde heeft’
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Achterstandswijken in de Lage Landen moeten vooral veilig zijn, 
vindt de politiek sinds de jaren negentig van de vorige eeuw. Maar 
is volledige absolute veiligheid in de wijk wel haalbaar? En als dat 
het al is, hoe prettig is het dan wonen in die wijken?

door Tom de Leeuw

De veilige  
achterstandswijk:  
een utopie?
Achterstandswijken in grote steden staan sinds  
de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw  
internationaal sterk in de politieke belangstelling. 
West-Europese landen onderscheiden zich hierbij 
sterk van Angelsaksische landen in de manier 
waarop wijken worden aangepakt (vgl. Body- 
Gendrot 2000). In landen als Frankrijk, Nederland 
en België heeft de staat een meer centrale rol in  
de stadsontwikkeling, ondanks een toenemende 
rol voor marktpartijen en het maatschappelijk  
middenveld, die historisch gezien veel belang- 
rijker zijn bij stadsontwikkeling in Angelsaksi-
sche landen. 

Sinds begin jaren negentig centreert deze politieke 
aandacht voor achterstandswijken zich in de Lage 
Landen rond het thema veiligheid. Achterstand-
wijken moeten met name (weer) veilige wijken 
worden. Maar in hoeverre is dit haalbaar? Of is het 
een onrealistisch wensbeeld? In dit artikel zal ik 

een antwoord op deze vragen proberen te geven 
aan de hand van enkele ontwikkelingen in het lo- 
kaal veiligheidsbeleid in Rotterdam en Antwerpen. 
In 2002 startte Rotterdam met een eerste vijfjaren-
actieprogramma; Antwerpen in 2004 met haar 
Stadsplan Veilig. Inmiddels zijn we enkele jaren 
verder en kunnen we de effecten van dit lokaal 
integraal veiligheidsbeleid beter beoordelen. Is 
het inderdaad mogelijk om binnenstedelijke ach- 
terstandswijken duurzaam en effectief te veran-
deren in veilige wijken? Of is het een utopie?

Immigratie en veiligheid
In zowel België als Nederland kent de overheids-
bemoeienis met achterstandswijken een lange 
geschiedenis. Sinds de jaren zeventig van de 
vorige eeuw zijn er pogingen gedaan om stedelij-
ke ontwikkeling te beïnvloeden; eerst via fysieke, 
later sociale en weer later via sociaaleconomische 
interventies. Dit bleek echter onvoldoende effect 

te hebben. Onder invloed van internationale 
ontwikkelingen – toenemende immigratie, trans- 
formatie van stedelijke economieën en de mon- 
diale concurrentie tussen steden – wordt er sinds 
de jaren negentig in zowel Nederland als België 
een ‘nieuw’ grootstedenbeleid gevoerd, waarbij 
niet de sociale en fysieke achterstanden centraal 
staan, maar het voorkomen en aanpakken van de 
veiligheidsrisico’s die hieruit voortvloeien.  
Deze focus is grotendeels het gevolg van de op- 
mars van populistische/rechtse partijen zoals Het 
Vlaams Blok en Leefbaar Rotterdam. Het Vlaams 
Blok maakte sinds 1991 een sterke politieke 
opmars in Antwerpen door veiligheid en immi-
gratie met elkaar te verbinden. Leefbaar Rotter-
dam profiteerde in 2002 van het maatschappelijk 
onbehagen in de stad over de resultaten van het, 
in haar ogen, softe beleid van het sociaaldemocra-
tisch stadsbestuur. Beide partijen, het Vlaams 
Blok vanuit de oppositie en Leefbaar Rotterdam 
vanaf het pluche, drukten zo hun stempel op de 
ontwikkeling van een integrale veiligheidsaanpak 
van achterstandswijken. Het Rotterdamse stads- 
bestuur heeft beloofd om onveiligheid volledig  
te elimineren in de stad. De Antwerpse overheid 
voert haar veiligheidsbeleid uit met de hete adem 
van rechtse partijen in haar nek.

Spanning tussen vitaliteit en veiligheid
Heeft dit nieuwe, op veiligheid gerichte beleid wel 
tot succes geleid? Eigen etnografisch onderzoek 
in twee achterstandswijken in het centrum van 
zowel Rotterdam als Antwerpen toont aan dat  
het streven naar veilige wijken in ieder geval meer 
omvat dan alleen het aanpakken van criminaliteit 
en overlast. Drie jaar intensief veldwerk in deze 
wijken laat zien dat er een veelvoud aan ideeën 
bestaat over wat wijkveiligheid eigenlijk behelst. 
Dat er geen eenduidige visie is, ligt aan de uiteen- 
lopende belangen van professionals, ondernemers 
en bewoners in de wijk. Hoewel deze actoren naar 
aanleiding van ontevredenheid over veiligheid in 
de jaren tachtig en negentig samen aan de wieg 
hebben gestaan van allerhande veiligheidsinter-
venties, blijken de effecten niet voor iedereen 
gunstig te zijn. Een inkijkje in het reilen en zeilen 
van twee achterstandswijken in Rotterdam en 
Antwerpen laat zien wat werken aan veilige wij- 
ken in de praktijk betekent, wat dit ons leert en 

hoe dit ons verder kan brengen in het verwezen-
lijken van niet alleen voldoende veilige maar  
ook meer stabiele, levendige en prettige achter- 
standswijken.

1 – Het Oude Westen: gebrek aan levendigheid
Deze Rotterdamse multiculturele wijk, midden in 
het centrum van de stad, is de wijk waar in 1970 
voor het eerst sprake was van stadsvernieuwing, 
toen een nieuw verschijnsel van fysiek ingrijpen 
in grootstedelijk Nederland. Dit beleid ontstond 
uit onvrede over uitblijvende investeringen van  
de overheid in het onderhoud en beheer van met 
name sociaaleconomisch zwakkere wijken. In het 
Oude Westen bestond stadsvernieuwing uit de 
gemeentelijke aankoop van particuliere panden 
van onder andere huisjesmelkers, zodat er inves- 
teringen gedaan konden worden in de woonkwa-
liteit. Door de verandering van de bevolkingssa-
menstelling in diezelfde periode als gevolg van de 
stadsvlucht van autochtone bewoners, de komst 
van groepen niet-westerse nieuwkomers en het 
Rotterdamse woningtoewijzingsbeleid werden 
deze gerenoveerde en nieuwe sociale huurwonin-
gen bevolkt door een etnisch divers, maar ook 
sociaaleconomisch eenzijdig publiek. 
Ondanks de aanpak van culturele, economische 
en sociale problemen met welzijnsbeleid als op- 
bouwwerk en sociaal-cultureel werk, ontwikkelde 
de wijk een onveilig imago door een opgekomen 
harddrugsscene (Buiks 1983). Bewoners en onder- 
nemers kampten met toenemende drugsoverlast 
– hoewel deze in de praktijk nog heel verschillend 
beoordeeld werd door bewoners (De Leeuw & Van 
Swaaningen 2011) – onder andere door de sluiting 
van een gedoogzone voor drugsverslaafden bij het 
Centraal Station en de repressieve aanpak van eer- 
der gedoogde informele verkoopkanalen in de wijk 
in de jaren negentig. Eind jaren negentig ontwik-
kelde de lokale overheid bijvoorbeeld de mogelijk-
heid om drugspanden bestuurlijk te sluiten. In 
het kader van de stedelijke vijfjarenactieprogram-
ma’s werden de strafrechtelijke en bestuurlijke 
instrumenten sinds 2002 steeds verder uitgebreid. 
Desondanks bleven veiligheidsproblemen voort- 
bestaan, zoals geweldsincidenten op straat, schiet- 
partijen in enkele cafés en de aanwezigheid van 
drugsgebruikers in de openbare ruimte tot 
ongeveer eind 2008. 
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De aanpak van de wijk veranderde pas echt begin 
2009, omdat er vanaf dat moment een bredere,  
integrale strategie werd ingezet, waarbij de 
gemeente, de deelgemeente en de woningbouw-
corporatie hun krachten gerichter zijn gaan 
bundelen: horecapanden werden gesloten en/of 
aangekocht, portieken werden dichtgemaakt,  
een ondernemersplan werd opgesteld, winkelplin-
ten werden vernieuwd, (verslaafde) dak- en thuis- 
lozen werden van de straat gehaald en in zorgtra-
jecten geplaatst, een deel van de coffeeshops werd 
gesloten, cameratoezicht werd uitgebreid, stads- 
wachten kregen meer bevoegdheden en een deel 
van de sociale huurwoningen werd gereserveerd 
voor het omzetten in koopwoningen. 
Drie jaar later is het op het eerste gezicht rustig in 

de wijk. De lokale overheid en de woningbouwcor-
poratie verkopen hun beleidssucces via de lokale 
media. Maar schijn bedriegt: ondanks de toegeno-
men openbare orde is de sociale spanning in de 
wijk allesbehalve verdwenen. Daarnaast klagen 
sommige bewoners over een gebrek aan levendig-
heid na het verdwijnen van de Surinaamse, Antil- 
liaanse en Kaapverdische horeca. Andere bewo-
ners verzetten zich tegen de sociaaleconomische 
opwaardering van de wijk, omdat ze de wijk niet 
willen verlaten door mogelijke huurstijgingen. 
Weer andere bewoners gaat het huidige ingrijpen 
nog niet ver genoeg. En professionals voelen zich 
overgeleverd aan de overheid als gevolg van het 
hun door de lokale overheid opgelegde meetbaar, 
afrekenbaar en projectmatig werken.

2 – Antwerpen Noord: geen onneembare vesting 
Net als het Oude Westen in Rotterdam bevindt 
ook Antwerpen Noord zich als vooroorlogse 
arbeiderswijk in de directe nabijheid van het 
stadscentrum. Het vertrek van autochtone onder- 
nemers en bewoners vanaf de jaren zestig van de 
vorige eeuw en de komst van nieuwe etnische min- 
derheden zorgen voor sociale spanningen tussen 
de inmiddels 160 nationaliteiten in de wijk. Deze 
sociale transformatie leidde tot steeds minder 
investeringen in de wijkeconomie en de woning-
markt. Vanaf de jaren zeventig en tachtig kwam  
er langzaam een grootstedenbeleid op in de vorm 
van federale en Vlaamse investeringen in fysieke 
en welzijnsmaatregelen in de wijk. Net als in 
Rotterdam vormden drugsoverlast en straatpros-
titutie een groeiend probleem in de jaren negentig. 
Er werd een speciaal politieteam opgericht om dit 
aan te pakken vanaf midden jaren negentig. Ook 
na de eeuwwisseling werd er vooral repressief 
ingezet op het beboeten van klanten en prostitu-
ees en werden verschillende motels en kamerver-
huurbedrijven gesloten. Daarnaast werden 
exploitanten van de raamprostitutie in de wijk 
uitgekocht en werden er nieuwe publieke voor-
zieningen in de wijk geplaatst zoals een stadsbi-
bliotheek, een designcentrum en een stadspark. 

De drugsoverlast bleef echter aanwezig, waardoor 
er in 2003 een 100-dagen actie werd gehouden met 
verhoogd politietoezicht op en rond een centraal 
gelegen plein in de wijk op loopafstand van het 
Centraal Station. De verlichtende effecten bleken 
maar tijdelijk en zorgden vooral voor verplaat-
singseffecten naar omliggende straten. Desalniet-
temin volgden er meer politieacties tegen straat- 
dealers en alcoholgebruikers in 2009 en 2010. Een 
sociaal-medisch drugshulpverleningcentrum 
midden in de wijk werd begin 2009 naar de rand 
verplaatst. Eind 2010 besloot het stadsbestuur tot 
nog meer bestuurlijke maatregelen, zoals een 
alcoholverbod, een vervroegd sluitingsuur voor, 
in de praktijk met name Afrikaanse, nachthoreca 
en boetes voor zoekgedrag naar drugs.

Ondanks de sterke focus op repressieve maat- 
regelen is er intussen ook hier een meer integrale 
aanpak ontstaan met het Stadsplan Veilig uit 
2004. Dit voorzag naast repressie ook in preven-

tiemaatregelen zoals een uitbreiding van stads-
wachten, de introductie van buurtregisseurs en 
gecoördineerde samenwerking rond risicogroe-
pen als jongeren en drugsverslaafde veelplegers. 
Desondanks blijven de sociale interventiemoge-
lijkheden beperkt in vergelijking met de bemoei-

zorg in Nederland. Belgische lokale overheden 
bezitten weinig zeggenschap over beleidsterrei-
nen zoals huisvesting, justitiële vervolging, wel- 
zijn en immigratie. Ook de budgetten zijn, mede 
als gevolg hiervan, vele malen kleiner en meer 
versnipperd dan in Nederland. De ideologische 
tegenstellingen tussen de politie en welzijnsorga-
nisaties zijn er ook groter, waardoor integrale 
samenwerking langzaam op gang komt. 

Wat zijn hiervan de effecten? Antwerpen Noord is 
na acht jaar integraal veiligheidsbeleid nog geen 
onneembare vesting voor kwetsbare risicogroe-
pen zoals het Oude Westen, ondanks toenemende 
integrale samenwerking tussen veiligheidspart-
ners. De ontevredenheid over de wijkveiligheid is 
nog steeds groot onder bewoners en ondernemers. 
Maar daartegen over staat, en zeker zo belangrijk, 
dat de wijk zich sterker ontwikkelt dan het Oude 
Westen, tot een culturele broedplaats voor kunste- 
naars en een trekpleister voor jonge ondernemers 
die profiteren van leegstand en een minder strak- 
ke overheid die (noodgedwongen) meer overlaat 
aan het maatschappelijk middenveld en de 
eigenlijke bewoners. 

De maakbare wijk?
De hier beschreven aanpak van onveiligheid in 
Rotterdam en Antwerpen toont aan dat de 
maakbaarheid van veilige wijken beperkt is, 
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‘ Meer interventiemacht is 
niet zaligmakend omdat 
achterstandswijken daar-
door te afhankelijk worden 
van een sterke overheid’
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ondanks en onafhankelijk van de mate van inter- 
ventiemacht van de lokale overheid. Allereerst, 
omdat de veiligheid in een wijk door vele factoren 
wordt beïnvloed. Daarnaast, en veel fundamente-
ler, omdat ‘veiligheid’ niet voor iedereen hetzelfde 
betekent, en veiligheidsbeleid niet voor iedereen 
hetzelfde (positief dan wel negatief ) uitpakt. 
Veiligheidsproblemen worden door beleidsma-
kers voornamelijk geassocieerd met de aanwezig-
heid van kwetsbare groepen, die zowel de open- 
bare orde als de sociaal-economische stabiliteit 
van de wijk bedreigen. Een veilige wijk wordt 
gedefinieerd als een wijk met weinig speelruimte 
voor ‘risicoburgers’, zoals jongeren, etnische min- 
derheden en dak- en thuislozen. Voor deze kwets- 
bare groepen zelf vormen deze wijken echter 
aankomst-, opvang- en doorgroeigebieden (vgl. 
Gans 1972, Saunders 2010). 

De resultaten van lokaal veiligheidsbeleid zouden 
dus meer geïnterpreteerd kunnen worden vanuit 
deze diversiteit aan veiligheidsperspectieven in de 
wijk. Veiligheid is gepolitiseerd en gemediatiseerd, 
waardoor bestuurders en beleidsmakers niet altijd 
rekenschap (kunnen) geven van de complexiteit 
van problemen in deze wijken. Zij beloven vaak 
meer dan kan worden waargemaakt en hebben 
minder oog voor de neveneffecten van (nog) meer 
veiligheid als gevolg van het integraal veiligheids-
beleid: horecaondernemers voelen zich bedreigd 
door bestuurlijke sluitingen, bewoners voelen 

zich ongewenst door stijgende huren, lokale 
bestuurders dragen meer verantwoordelijkheid 
voor mogelijke risico’s, professionals voelen zich 
beperkt in hun handelen door sterkere sturing op 
resultaten vanuit de lokale overheid. Het geloof in 
de maakbaarheid van de veilige wijk roept onver- 
biddelijk nieuwe problemen op door conflicteren-
de belangen in wijken met een grote sociale, cul- 
turele en economische diversiteit. Meer interven-
tiemacht en meer veiligheid zijn niet zaligmakend, 
omdat dit deze wijken uiteindelijk afhankelijker 
maakt van een sterke (en dus te machtige) over- 
heid. In tijden van economische recessie valt bo- 
vendien te bezien of lokale overheden dit niveau 
van investeringen in lokaal veiligheidsbeleid kun- 
nen handhaven. Daarnaast maakt een te sterke 
focus op integrale samenwerking meningsver-
schillen over de wenselijkheid van absoluut vei- 
lige achterstandswijken juist onmogelijk, terwijl 
bewoners juist behoefte hebben aan discussie, 
betrokkenheid en zeggenschap. Politiek en 
bestuur kunnen beter accepteren dat volledige 
veiligheid in achterstandswijken een utopie is en 
niet alleen binnen dit soort wijken maar ook voor 
de stad als geheel schadelijke effecten oproept als 
dit niet wordt onderkend. 
 

Tom de Leeuw is criminoloog aan de Erasmus 

Universiteit Rotterdam.

Een bijzonder moment. Mijn debuut als colum-
nist. Wat zou het mooi zijn als ik direct de harten 
van de lezers kon stelen. Met scherpe observaties 
en krachtige volzinnen. Maar dat is natuurlijk een 
utopie. Wat wenselijk is, is lang niet altijd haal- 
baar. Dat geldt voor politici en dat geldt voor 
columnisten. En zeker voor politieke columnisten.

‘Utopia’ is de vruchtbare oase die elke woestijn-
ganger graag wil bereiken. Zonder zeker te weten 
of deze bestemming echt bestaat. En zeker zonder 
te weten welke weg erheen leidt. Een beetje realist 
zegt dan ook dat je utopieën maar beter kunt 
vermijden. Niet aan beginnen, verspilde energie.
Maar D66 is een partij van en met idealen. We 
hebben onze dromen, wensbeelden en doelen. En 
die zijn doorgaans behoorlijk ambitieus. In plaats 
van het soort realiteitszin dat idealen in de weg 
staat, gebruiken D66’ers realisme liever om hun 
idealen aan te toetsen. En zo hoort het ook. Want 
zonder idealen kom je nergens. Zonder Utopia als 
stip op/aan (dacht ik) de horizon, begin je geen 
enkel avontuur. Geen enkel krankzinnig avontuur.

Op naar Utopia dus. Maar hoe komen we daar in 
hemelsnaam? Die vraag heb ik me de afgelopen 
twee jaar in de Tweede Kamer vaak gesteld. Dan 
wist ik precies waar ik heen wilde, maar had ik 
geen idee hoe er te komen. Dan had ik wel uitzicht 
op waar ik wilde eindigen, maar geen inzicht in 
waar te beginnen. Een gevoel dat veel D66’ers in 
gemeenten, provincies en diverse parlementen 
zullen herkennen.
En juist nu staan we met zijn allen weer aan de 

vooravond van zo’n onbestemde maar uitdagende 
reis: de verkiezingen op 12 september. Het is aan 
ons om zoveel mogelijk kiezers te verleiden. Te 
verleiden om een tocht naar Utopia te maken.

Naar een land waar voor ieder kind een goede 
school is. Waar alle mensen aan het werk kunnen. 
Waar je kunt wonen in het huis dat bij je past. 
Waar je op zorg kunt vertrouwen. Waar de eco- 
nomie groen en vernieuwend is. Waar initiatief  
en ondernemerschap beloond wordt. Een land  
met een veilige rechtstaat ook. En een kleine maar 
functionele overheid. Waar de ruimte mooi is 
ingericht. Dat onderdeel uitmaakt van een sterk 
Europa, dat kiest voor een actieve internationale 
opstelling en waakt over een vrij internet.

Hoe plechtig ook, zulke zinnen hebben toch iets 
gekunstelds: iedereen kan ze wel uitspreken. Met 
gemakkelijke beloften neem je de ongemakkelijke 
waarheid nog niet weg. Wie Utopia wil bereiken, 
moet meer doen dan vertellen hoe mooi het daar 
is. Naast idealen verkondigen en doelen uiteenzet-
ten, moeten politici daarom lastige knopen door- 
hakken en water bij de wijn doen, om de weg 
ernaar toe te plaveien.
En dat wordt ze meestal niet in dank afgenomen. 
Politici zijn hypocriet. Politici draaien. Politici 
zijn onbetrouwbaar. Wie hier niet tegen kan, moet 
snel een ander vak kiezen. Wie het land vooruit wil 
helpen, moet tegenwind weerstaan. Wie Utopia 
wil bereiken moet vele tegenslagen overwinnen.  
Ik wens ons een avontuurlijke reis.

ps: dat het lenteakkoord van VVD, CDA, D66, 
GroenLinks en ChristenUnie gesloten is tijdens 
het tikken van deze column, is gewoon 
beginnersgeluk.

Kees Verhoeven is Tweede Kamerlid van D66. Hij 

wisselt deze column af met collega-parlementariër 

Wouter Koolmees.

Verhoeven / Koolmees
Op weg naar…

AHoy!

Literatuur 
Body-Gendrot, S. (2000). The Social Control of Cities?: A Comparative 
Perspective. Oxford: Blackwell Publishers.

Buiks, P.E. J. (1983). Surinaamse jongeren op de Kruiskade: Overleven in 
een etnische randgroep. Deventer: Van Loghum Slaterus.

Gans, H.J. (1972). Slum or Low-Rent District?, in: J.M. Henslin (ed.) 
Down to Earth Sociology: Introductory Readings. New York: The Free 
Press: 137-145.

Leeuw, T. de & Swaaningen, R. van (2011). ‘Veiligheid in veelvoud: 
beeld, beleid en realiteit in Rotterdams Oude Westen’, Tijdschrift voor 
Veiligheid, (10) 1: 26-42.

Saunders, D. (2010). De trek naar de stad. Amsterdam: De Bezige Bij.



5150

id
ee

 m
ei

 2
01

2 
   

 U
to

p
ia

M
ar

ti
jn

 B
er

g
sm

a 
en

 M
ar

k 
D

ys
o

n
  A

an
 d

e 
te

ke
n

ta
fe

l: 
d

e 
id

ea
le

 in
fr

as
tr

u
ct

u
u

r

We verleggen of verbreden delen van snelwegen om files tegen  
te gaan; we verbouwen treinstations – of leggen zelfs een heel 
nieuwe metrolijn aan midden door een stad! – om steden beter 
bereikbaar te maken. Toch blijft Nederland ogenschijnlijk  
vastlopen. Hoe zou de Nederlandse infrastructuur er idealiter  
uit moeten zien? En is dit een illusie of haalbare werkelijkheid?  
Een interview met adviseur en architect Ton Venhoeven.

door Martijn Bergsma en Mark Dyson

De ideale infrastructuur  
van Nederland
Ton Venhoeven is sinds 2008 Rijksadviseur voor 
de Infrastructuur. Deze architect adviseert het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu over hoe 
de kwaliteit van ruimtelijke ontwerpen verbeterd 
kan worden en hoe beleidsplannen in samenwer-
king met de markt het beste gerealiseerd kunnen 
worden. Daarnaast spant hij zich via zijn eigen 
architectenbureau VenhoevenCS in voor steden-
bouwkundige en infrastructurele oplossingen die 
de culturele en sociale kwaliteit van Nederland 
verbeteren. Wat is zijn utopische droom op infra- 
structureel gebied?
 
Hoe zou het infrastructureel netwerk er in 
Nederland uitzien als we het van de grond  
af opnieuw mochten opbouwen? Wat zou 
ideaal zijn? ‘Het antwoord hangt af van hoe ver je 
af mag wijken van de huidige realiteit. Als je het 
van de grond af aan mocht opbouwen en 5000 jaar 
voor Christus al geweten zou hebben van de zee- 

spiegelstijging, dan zou ik zeggen: blijf op het 
hoge, blijf in de duinen en op de Veluwe en zorg 
daar voor een goede infrastructuur. Voor een uto- 
pie die minder afwijkt van het bestaande, zou ik 
vooral zorgen voor kortere afstanden. Nederland 
is een beetje onhandig in elkaar gezet, met alle- 
maal trotse individuele steden. De afstanden tus- 
sen die steden zijn nogal groot, wat ontzettend 
veel verkeer en vervoer veroorzaakt. Als je het 
slimmer in elkaar zou zetten, dan zou je meer 
gebruik maken van voetgangersverkeer. Ik hou 
heel erg van lopen en de metro. Mijn infrastruc-
turele droom draait om die ideale combinatie.  
Als voetganger beleef je de stad goed en als je 
verder weg wil, dan pak je de metro’. 

In hoeverre is deze droom haalbaar? ‘De rea- 
liteit in Nederland is dat de meeste steden te klein 
zijn voor een goed metrosysteem. En als je al 
vanuit de metro naar boven komt, blijkt de stad 

om het station heen niet erg aantrekkelijk te zijn 
ontwikkeld voor voetgangers. Er zijn uitzonderin-
gen natuurlijk, bijvoorbeeld rond het centraal 
station in Amsterdam of Rotterdam. Vaker kom je 
op een soort winderige vlakte die ver verwijderd is 
van het ideaal dat ik voor me zie. Als ik het zelf 
gemaakt zou hebben, dan zou ik Amsterdam en 
Utrecht dichter bij elkaar hebben gelegd: een dub- 
belstad met goede metro- en treinverbindingen. 
En niet alleen een hoge dichtheid rondom het 
centraal station, maar eigenlijk een stuk of tien  
of twaalf, misschien wel twintig punten van  
hoge dichtheid in de metropoolregio Utrecht/ 
Amsterdam.
Wat op dit moment onhandig is in de Nederlandse 
planning, is dat de centrale stations erg belangrijk 
zijn voor het openbaar vervoer. Dan heb ik het over 
de grote Randstad: Rotterdam, Den Haag, Utrecht 
en Amsterdam. In de ochtendspits gaan treinen 
vol de stad in en er leeg weer uit. En als je van de 
ene plek in de periferie naar een andere plek in de 
periferie wil, bijvoorbeeld in Amsterdam van  
Oost naar Zuid, dan kun je zelden over een ring. 
Die tangentiële verbindingen zijn slecht. Zeker in 
Utrecht, waar alle verbindingen via het centrum 
lopen. Omdat het openbaar vervoer via een enor- 
me omweg gaat, kan het voor de vele mensen die 
verder van het centraal station wonen eigenlijk 
niet concurreren met de auto. Het is dus één van 
de grote opgaven om te zorgen dat de stedelijke 
regio’s multipolair worden. Dat ze niet meer één 
centrum hebben, maar meerdere centra. Met daar- 
tussen allerlei mooie verbindingen. Het maakt een 
veel betere bezetting van je openbaar vervoers- 
systeem mogelijk’.

Er zijn dus duidelijke geografische barrières 
die een geperfectioneerde infrastructuur in 
de weg zitten. Zijn er meer barrières, zoals 
financiën of politieke wil? ‘Eén van de grootste 
obstakels is dat wij een systeem van ruimtelijke 
ordening hebben ontwikkeld in Nederland dat 
voorbij gaat aan mobiliteit, of daar op een sim- 
plistische manier mee omgaat. Tijdens de weder- 
opbouw hebben we onze steden zo in elkaar gezet 
dat iedere wijk een mooi winkelcentrum had, 
zodat iedereen daarheen kon lopen. Maar de reali- 
teit van vandaag is dat mensen niet meer naar hun 
eigen winkelcentrum gaan, maar gewoon in de 

auto kruipen en winkelen waar dat het aantrekke-
lijkst is en de producten het goedkoopst. De oude 
winkelcentra in die wijken gaan steeds meer 
achteruit. Ze krijgen een steeds slechter aanbod 
en worden met heel veel subsidies en allerlei rare 
regels overeind gehouden. De stations zitten vaak 
tussen de wijken in, maar als je daar omheen een 
aantrekkelijk centrum wil bouwen, zijn er allerlei 
regels die dat verbieden omdat de stationsontwik-
keling het wegkwijnende winkelcentrum in de 
wijk onderuit zou halen. Het oude beleid houdt 
het nieuwe tegen. Dat is in essentie één van de 
belangrijkste problemen’.
 
In uw utopie speelt het openbaar vervoer 
een grote rol. Ziet u het als een probleem dat 
we momenteel te veel gebruik maken van de 
auto? ‘Dat er veel gebruik wordt gemaakt van de 
auto is meer een gevolg van een onhandige plan- 
ning dan een probleem dat door ander gedrag opge- 
lost kan worden. Zolang wij onze steden onhandig 
in elkaar zetten en te weinig sturen waar we kan- 
toren, ziekenhuizen en culturele voorzieningen 
neerzetten, dwingen we mensen eigenlijk de auto 
in. Er is op dit moment veel te doen over leegstand 
van kantoren, maar die vind je vooral langs snel- 
wegen. Je kan je afvragen of je per se moet streven 
om die allemaal weer vol te krijgen. Als je het 
puur vanuit het milieu bekijkt, vanuit de co2- 
belasting enzovoort, is het veel belangrijker dat je 
een goede openbaarvervoersstructuur krijgt en 
daar je werklocaties aan koppelt. Wat mij betreft 
blijven mensen voorlopig lekker autorijden. Maar 
persoonlijk vind ik de trein, de metro, eigenlijk 
alle railvervoer, veel comfortabeler. Dan kan ik 
werken, of een beetje internetten. Maar als je met 
een bus moet of een half uur staat te wachten bij 
een tochtig bushokje omdat je die gemist hebt, 
wordt het erg onaangenaam. Dat doe ik dus 
gewoon niet. In een stad als Londen of Parijs is het 
makkelijk. Daar is alles geregeld: gewoon de metro 
in en geen gezeur. Elke zoveel kilometer zit een 
metrostation, waar iedereen gewoon heen kan 
lopen. Maar dat werkt alleen als je steden met een 
hoge dichtheid hebt. De Nederlandse situatie kent 
een lagere dichtheid en meer individuele steden, 
waardoor we veel bewuster moeten omgaan met 
de clustering van werken, culturele voorzieningen, 
rondom die knopen’.  

aan de tekentafel:
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Welke huidige sterke punten zouden mogen 
blijven in uw utopie? ‘Wat echt goed is in 
Nederland, zijn onze fietsers. Daarop excelleren 
we echt. Er zijn steden die 50% van het woon-
werkverkeer per fiets afwikkelen. Je ziet in de bin- 
nenstedelijke situaties ook dat de huizenprijzen 
hoger liggen in de binnensteden, waar weinig 
auto’s geparkeerd staan en je makkelijk kan lopen 
en fietsen omdat alles dichtbij is. Hoger dan in de 
buitenwijken waar je alleen met de auto kan rond- 
rijden en deze op straat moet parkeren. Er is dus 
een toenemende behoefte van mensen om in de 
stad te wonen. Dat heeft denk ik ook te maken met 
tweeverdieners, die in de stad veel meer keuze heb- 
ben voor banen, maar ook betere winkels en een 
bruisender cultureel leven. 
Verder zie je dat er al ontwikkelingen zijn in de 
richting van zo’n multipolaire stad zoals ik die  
net beschreef. Je hebt bijvoorbeeld in Utrecht niet 
meer alleen het centraal station, maar ook de Uit- 
hof, dat als een soort centrumgebied ontwikkeld 
wordt. Het streven is om dat ook in de Leidsche 
Rijn te maken, het centrum Leidsche Rijn. 
Daarmee krijg je op termijn drie centra, die op één 
rij liggen en samen een soepel bereikbaar geheel 
van die stad moeten maken. Je hebt grofweg twee 
systemen: één is het autosysteem, dat erg geschikt 
is voor alles in het buitengebied. Maar met zo’n 
binnenstedelijk gebied, zoals in Utrecht, Amster-
dam of Rotterdam, heb je veel meer aan goed 
openbaar vervoer in combinatie met fietsers en 
voetgangers. Dat is eigenlijk de beste manier om 
hoogstedelijke gebieden te ontsluiten’.

 
Voor een utopische infrastructuur lijkt u een 
zo efficiënt mogelijke indeling van de stad 
het belangrijkst te vinden. Welke maatrege-
len moeten we daarvoor nemen? ‘Voor de 
Europese situatie geldt dat – als je tussen droom 
en werkelijkheid wil opereren – de beste kans ligt 
in het koppelen van autonetwerken en openbaar 
vervoernetwerken. In de vs is er nauwelijks een 
alternatief voor de auto; de steden en het hele land 
zijn daarop ingericht, eventueel in combinatie met 
het vliegtuig, waar je uit oogpunt van emissies 
ook niet vrolijk van wordt. In Azië heb je zulke 
dichtbevolkte steden dat de combinatie van metro 
en trein de enige serieuze optie is. In Europa zit- 
ten we daar een beetje tussenin. Die netwerken 
voor ov plus langzaam verkeer zijn heel belang-
rijk voor de verstedelijking. Met de auto kun je 
overal komen, maar als je echt handig wil verste- 
delijken met een optimale bereikbaarheid, dan 
moet je de ontwikkelingen rond de stations con- 
centreren. Dat je zegt: dit zijn de knopen waar we 
hoog frequent spoor naartoe willen brengen, waar 
elke vijf of tien minuten een trein of metro komt. 
Rond dat goed draaiende ov-systeem houden we 
natuurlijk nog auto’s, fietsers en voetgangers, 
maar de ov-knooppunten zijn de dragers van je 
systeem’.

Is dit financieel haalbaar? ‘Er zijn twee manie-
ren om te ontwikkelen. Als je een stuk weiland 
omzet in bouwgrond, dan ben je als gemeente  
een beetje speculant. De ontwikkelaar maakt wat 
winst en de gemeente krijgt geld. Dat is voor 
iedere wethouder een aantrekkelijke deal, totdat 
er een kopersstaking is zoals nu. Bij het bouwen 
rondom het spoor is het een ander verhaal. Als je 
dat beleid 50 jaar lang goed volhoudt, krijg je 
steeds meer mensen die gebruik maken van het 
spoor. Dan kan de frequentie van de trein om-
hoog, waardoor het station steeds aantrekkelijker 
wordt als vestigingslocatie voor culturele voor-
zieningen, bedrijvigheid en winkels enzovoort. 
Dan krijg je dus een magneetwerking en een dyna- 
miek die zichzelf versterkt. De opbrengsten van 
die investeringen zijn op termijn voor verschillen-
de partijen veel groter, maar voor een wethouder 
minder concreet dan het omzetten van een wei- 
land in bouwgrond. Het laatste brengt direct geld 
op, terwijl de eerste aanpak ook nog vraagt om de 

‘  Voor de Europese situatie 
geldt dat – als je tussen 
droom en werkelijkheid wil 
opereren – de beste kans 
ligt in het koppelen van 
autonetwerken en openbaar 
vervoernetwerken’
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samenwerking tussen verschillende gemeentes, 
vervoerders en ondernemers die daar allemaal in 
de loop van de komende tien, twintig, of veertig 
jaar van zullen profiteren. De financiering is dus 
lastiger omdat met langere terugverdientijden 
gerekend moet worden, maar in onze huidige 
situatie is er niet echt een alternatief voor deze 
manier van werken’. 

Zijn we in Nederland op de goede weg naar 
uw infrastructurele droom? of ziet u eerder 
verval? ‘Ik ben ervan overtuigd dat we over dertig 
jaar veel meer gewend zijn aan het feit dat rondom 
stations echte binnensteden liggen. Het station 
wordt het centrum van een gebied met veel voet- 
gangers, langzaam verkeer, en veel voorzieningen. 
Inmiddels is het dan ook vrij gewoon dat kanto-
ren, culturele voorzieningen en ziekenhuizen, 
eigenlijk alle maatschappelijke voorzieningen, 
heel logisch om die stations heen zijn gebouwd. 
Ook zie ik nu al dat mensen niet meer uitsluitend 
fietser, automobilist of voetganger zijn. Het is 
echt van deze tijd om gedachteloos te schakelen 
tussen verschillende mobiliteiten. De toekomst in 

één zin: snel schakelen tussen verschillende opties 
en veel meer lopen! Ik denk dat we allemaal anders 
gaan denken over vervoer. Als je even een café 
ingaat om te laptoppen en daarna de straat weer 
op, ben je op dezelfde plek toch even ergens 
anders geweest – in cyberspace. Als je dat in de 
trein doet, zit je ineens op een andere locatie als je 
die laptop weer uitzet. Dat vind ik een fascineren-
de manier van leven: de reis die je aflegt hoef je 
niet meer bewust te ondergaan. Reizen wordt een 
nuttige tijdsbesteding, waarbij de goede koppe-
ling veel bepalender is dan de daadwerkelijke af- 
stand. Een goed boek lezen onderweg is stukken 
utopischer dan wachten op de bus in een winderig 
bedrijvenpark’.

Martijn Bergsma is stagiair bij de Mr. Hans van Mierlo 

Stichting. Mark Dyson is redactielid van Idee. 

Onze kinderen zijn onze toekomst. En dus doen we er alles aan 
om, onder meer, hen zo goed mogelijk te onderwijzen. Hoe ziet 
het ideale onderwijs eruit? Leo Prick is hierover stellig: klein-
schalig, divers, met ruimte voor excellentie en creativiteit.

door Leo Prick

Het ideale onderwijs 
in 2066
Sinds de oprichting van D66 zijn er talloze plannen 
gesmeed om het onderwijs In Nederland te verbe- 
teren. Sinds 1966 is er echter maar weinig veran-
derd. De Mammoetwet, in feite een stroomlijning 
van het toen bestaande scholenstelsel, was bij de 
geboorte van D66 net ingevoerd. De belangrijkste 
veranderingen die de invoering daarvan met zich  
meebracht, betroffen het geringe aantal vakken 
en de grote vrijheid bij de keuze daarvan. 
Het kleuteronderwijs werd samengevoegd met de 
lagere school, maar daarmee veranderde ook hier 
weinig. Wel hebben we een relatief grote verande-
ring in het beroepsonderwijs achter de rug; de 
samenvoeging van de gespecialiseerde onderwijs-
instellingen tot omvangrijke roc’s. 
In plaats van achteruit te kijken zal ik in dit artikel, 
zonder de realiteit uit het oog te verliezen, een 
halve eeuw vooruit kijken, naar 2066. Gezien de 
ervaringen van de afgelopen vijftig jaar, verwacht 
ik geen revolutionaire veranderingen maar een 
aantal ingrepen in het voortgezet en tertiair 
onderwijs die zijn gericht op verbetering van de 

kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling 
van talent.

Voortgezet onderwijs als scharnier 
Met zijn toelatingscriteria bepaalt het Voortgezet 
Onderwijs de eisen waaraan leerlingen aan het 
eind van de basisschool moeten voldoen. Met zijn 
eindexamens is het verantwoordelijk voor de 
bagage waarmee leerlingen zich aanmelden bij 
mbo, hbo of universiteit. Wil het onderwijs goed 
functioneren dan dienen we er dus in de allereer-
ste plaats voor te zorgen dat we dit scharnier waar 
het hele onderwijs om draait, op orde hebben.
Voor wat betreft de toelating wordt de laatste 
jaren in toenemende mate kritiek geuit op de alles 
beslissende rol van de Cito-toets. Die bepaalt in de 
ogen van velen op te jonge leeftijd welke richting 
een leerling uitgaat. De selectie voor vmbo aan de 
ene en havo/vwo aan de andere kant heeft, als 
gevolg van die vroege selectie, bovendien het 
karakter gekregen van een sociale tweedeling. 
Vriend en vijand van de toets zijn het er over eens 
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‘ Reizen wordt een nuttige tijdsbesteding, waarbij 
de goede koppeling veel bepalender is dan de 
daadwerkelijke afstand. Een goed boek lezen 
onderweg is stukken utopischer dan wachten op 
de bus in een winderig bedrijvenpark’

aan de tekentafel:
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dat hierdoor veel talent verloren gaat. Die terechte 
zorg om verloren talent maakt dat, zoals onlangs 
nog door ser-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, 
gepleit wordt voor een latere selectie. Dergelijke 
pleidooien zorgen altijd weer voor felle reacties en 
dat is ook logisch: iedereen heeft namelijk persoon- 
lijk ervaring met dit dilemma. Voor velen was het 
een bevrijding om na de basisschool verder te kun- 
nen gaan samen met medeleerlingen met dezelfde 
motivatie en interesses. Anderen, voor wie die 
selectie te vroeg kwam, hebben later de grootste 
moeite gehad om alsnog hun plek te vinden.

In het verleden kende Nederland een in de wereld 
uniek systeem dat tegemoet kwam aan zowel de 
behoefte aan vroegtijdige selectie bij een deel van 
de leerlingen als aan de behoefte aan uitstel daar- 
van bij een ander deel. Dat systeem hield een drie- 
deling in: een deel ging naar het voorbereidend  
beroepsonderwijs (vbo), een ander deel naar havo/
vwo en iedereen daar tussenin, ongeveer een derde 
van de totale leerlingenpopulatie, ging naar de 
mavo. Aan het einde van dit ‘schooltype van 
uitgestelde keuze’ koos ongeveer de helft voor het 
beroepsonderwijs en de andere helft voor havo/
vwo. In haar jaarlijkse reportage werden we door 
de oeso steevast geprezen vanwege het feit dat  
in Nederland geen sprake was van een op sociale 
achtergrond gebaseerde selectie. Die veel gepre-
zen uitzonderingspositie hadden we te danken 
aan het feit dat die selectie in Nederland niet een 
definitief karakter had. 

Echter, toen in de jaren ’80 en ’90 van de vorige 
eeuw de babyboomers het Voortgezet Onderwijs 
uitstroomden, leidde dit tot een dramatische 
terugval van de leerlingenaantallen. Door een to- 
leranter toelatingsbeleid wisten de scholen voor 
havo en vwo de gevolgen daarvan te beperken. 
Omdat veel scholen voor vbo en mavo door een 
gebrek aan leerlingen dreigden te worden opge- 
heven, werd besloten die samen te voegen tot  
vmbo. Een op het oog marginale ingreep – zowel 
de Volkskrant als NRC Handelsblad hebben er 
indertijd geen woord aan gewijd – met niettemin 
revolutionaire gevolgen. Die samenvoeging heeft 
namelijk geleid tot de huidige tweedeling met 
vmbo aan de ene en havo/vwo aan de andere kant. 
Inmiddels worden we jaarlijks door de oeso bekri- 

tiseerd omdat die selectie niet zo zeer gebaseerd is 
op talent als wel op sociale achtergrond. Terwijl 
het onderwijsbeleid sedert de Tweede Wereldoor-
log in het teken heeft gestaan van sociale en cul- 
turele verheffing, heeft die tweedeling hier een 
einde aan gemaakt.
Omdat de Tweede Kamer na het parlementaire 
onderzoek onder leiding van Jeroen Dijsselbloem 
plechtig heeft verklaard de structuur van ons 
onderwijs voorlopig ongemoeid te laten, valt te 

vrezen dat de discussie over de selectie na de 
basisschool in 2066 nog steeds actueel zal zijn.

Een meer gedifferentieerd scholenlandschap
De meest ingrijpende veranderingen die het Voort- 
gezet Onderwijs de komende jaren te wachten 
staat, betreft niet de structuur maar de schaal-
grootte en de profilering van scholen. Overigens 
zullen de effecten daarvan ingrijpend en weldadig 
zijn. De verzelfstandiging van scholen heeft er 

indertijd toe geleid dat scholen fuseerden tot de 
mammoetorganisaties die we nu kennen. De 
laatste tijd zien we, als reactie hierop, een toena- 
me van scholen die onderscheidend willen zijn.  
Ze noemen zich bijvoorbeeld praktijkschool of 
technasium waarmee ze duidelijk maken waar ze 
voor staan. Deze scholen ontlenen hun aantrek-
kingskracht niet alleen aan de inhoud die ze bie- 
den, maar ook aan hun beperkte omvang. Ouders 
houden niet van grote, anonieme onderwijsin-
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stellingen maar geven, net als hun kinderen, de 
voorkeur aan een overzichtelijke school met een 
eigen gezicht. Daardoor hebben de afgelopen 
jaren de gymnasia, als uitgesproken schooltype, 
sterk aan populariteit gewonnen. Met de onlangs 
ingevoerde mogelijkheid om scholen te stichten 
op andere gronden dan geloofsovertuiging, heb- 
ben ouders een machtig wapen in handen gekre- 
gen om nieuwe scholen te stichten of bestuurders 
te dwingen hun onderwijsinstelling op te splitsen 
in duidelijk herkenbare eenheden. Deze regeling, 
waar D66 zich trouwens altijd sterk voor heeft 
gemaakt, zal ertoe leiden dat in 2066 het Neder-
landse scholenlandschap voor wat betreft zowel 
basis- als voortgezet onderwijs, een sterk gevari-
eerde aanblik zal bieden.

De opmerking indertijd van Wouter Bos dat het 
onredelijk is dat de slager meebetaalt aan de stu- 
die van de zoon van de advocaat, doet vergeten dat 
niet eens zo lang geleden de zonen en dochters 
van alle slagers onbelemmerd konden studeren. 
Dat dit niet langer het geval is, komt doordat stu- 
denten steeds meer moeten bijdragen aan de kos- 
ten van hun studie. Deze ontwikkeling is geba-
seerd op het uitgangspunt dat het gaat om een in- 
vestering die zich later ruimschoots terugbetaalt.
Door de steeds hogere eigen bijdrage wordt de 
keuze van de studie in toenemende mate bepaald 
door de vraag in hoeverre die investering verant-
woord is. Studies die worden gezien als verant-
woorde investeringen, zoals rechten, economie  
of bedrijfskunde, floreren terwijl studies die uit 
kosten-baten analytisch oogpunt weinig aantrek-
kelijke zijn zoals talen inmiddels al druk doende 
zijn uit onze universiteiten te verdwijnen. Dat bij 
de keuze van een studie wordt gedacht in termen 
van rentabiliteit leidt niet alleen tot een algemene 
culturele verarming, maar heeft ook negatieve 
gevolgen voor de ontwikkeling van de economie. 
In deze sector verwacht ik voor de komende vijftig 
jaar dan ook een ingrijpende herziening.

Voorwaarden voor innovatieve  
kenniseconomie
Speerpunt van ons economisch beleid is innova-
tie. Ook al weten we niet hoe de wereld zich in de 
toekomst zal ontwikkelen, we kunnen wel een 
drietal voorwaarden formuleren waaraan de voor- 

trekkers van een innovatieve kenniseconomie 
moeten voldoen.
In de eerste plaats: grondige kennis van een be- 
paalde materie. Dit vereist de invoering van een 
genereus beurzensysteem voor excellente studen- 
ten. In de tweede plaats creativiteit. Daarvoor is 
nodig dat mensen in staat zijn verschillende 
werkelijkheden, verschillende disciplines met 
elkaar te verbinden. Dit moet een reden zijn om 
een grote variëteit aan studierichtingen in stand 
te houden en tweede studies te stimuleren in 
plaats van te bestraffen met hoge eigen bijdragen. 
Ten slotte is van belang dat studenten niet alleen 
vakinhoudelijk maar ook maatschappelijk 
beschikken over een breed blikveld. Daarom  
moet studeren in het buitenland worden aan- 
gemoedigd, maar dat moet dan wel heel anders 
worden georganiseerd dan nu het geval is.
Internationalisering zoals dat nu wordt geprakti-
seerd betekent in veel gevallen dat studenten een 
aantal maanden doorbrengen aan een gewilde 
universiteit in het buitenland waar veel Neder-
landse studenten een bepaald studieonderdeel 
volgen. Het zegenrijke effect daarvan voor het 
blikveld van de student is niet veel anders dan van 
een vakantie aan de Costa Brava. Ook is het geen 
verrijking als studenten naar België uitwijken 
omdat de studie daar goedkoper en het bier er 
beter is. In het buitenland studeren heeft pas zin 
als in overleg met de student wordt bekeken welk 
studieonderdeel aan welke buitenlandse universi-
teit gezien ambitie en ervaring voor hem of haar 
een verrijking zou zijn. 

Terwijl een innoverende en concurrerende eco- 
nomie moet worden gedragen door creativiteit  
en excellentie is met de zo genaamde ‘Lissabon-
agenda’, de afspraak van regeringsleiders van de 
Europese Unie dat de helft van de werkende 
bevolking hoger opgeleid moet zijn, gekozen voor 
iets zo stompzinnigs als het aantal. Geheel in de 
geest van deze afspraak zijn we hogescholen en 
universiteiten gaan financieren op grond van de 
aantallen diploma’s die zij produceren. Dankzij 
dit beleid in combinatie met de steeds hogere 
eigen bijdragen, krijgen we in Nederland steeds 
meer matig opgeleide economen, bedrijfskundi-
gen en juristen. Nu de Nederlandse economie niet 
langer floreert en werkgevers selectiever te werk 

gaan, zal er voor steeds meer afgestudeerden 
weinig anders opzitten dan een baan te aanvaarden 
onder het niveau van hun diploma. Hun investe-
ring, resulterend in een forse studieschuld, blijkt 
achteraf weinig te hebben opgeleverd. Voor stu- 
denten en werkgevers is het belangrijk dat diplo- 
ma’s waardevolle getuigschriften zijn. Daarom 
moet het beleid primair gericht zijn op kwaliteit 
en niet op aantallen. De Lissabon-agenda zal ver 
voor 2066 naar de prullenmand zijn verwezen.

Minder leerlingen
We hebben eerder gezien hoe de afname van de 
leerlingenaantallen in het verleden heeft geleid 
tot een achteraf gezien volstrekt overbodige en 
desastreuze ingreep in de structuur van het onder- 
wijs. In de aanloop naar 2066 staat ons weer een 
afname van de leerlingenaantallen te wachten. 
Niet zoals indertijd met meer dan dertig maar  
met ruim vijf procent. Dat lijkt weinig. Toch zul- 
len de gevolgen daarvan ingrijpend zijn.
Ongeveer de helft van alle leerlingen gaat naar het 
vmbo. Het overgrote deel daarvan gaat vervolgens 
door naar het mbo. Als de leerlingaantallen met 
vijf procent dalen zal dit, zo heeft het verleden ons 
geleerd, ten koste gaan van vooral het vmbo. Ruim 
tien procent minder leerlingen daar betekent 
ruim 10 procent minder naar het mbo, waar boven- 
dien steeds meer de mogelijkheid wordt gecreëerd 
voor korter durende opleidingen. Het vmbo, en 

meer nog het mbo, moet voor de nabije toekomst 
dus rekening houden met aanmerkelijk minder 
leerlingen. Veel roc’s hebben zich de laatste jaren 
in de schulden gestoken ten behoeve van nieuw-
bouw. Eind 2010 bedroeg het totaal aan langlopen-
de schulden van de roc’s bijna een miljard euro, 
975 miljoen om precies te zijn (Het Onderwijsblad 
d.d. 21 april 2012). Minder leerlingen, kortere duur 
van opleidingen, het betekent voor die sector aan- 
merkelijk lagere inkomsten. Doordat de afname 
van het aantal leerlingen niet gelijkmatig over het 
hele land gespreid is, zullen sommige roc’s har- 
der dan gemiddeld worden getroffen.
Als gevolg van financieel wanbeheer wordt op dit 
moment het onderwijsconglomeraat Amarantis 
gesaneerd en opgesplitst in overzichtelijke en 
beheersbare eenheden. Te verwachten valt dat  
in de aanloop naar 2066 verschillende roc’s het 
voorbeeld van Amarantis zullen volgen.

De afgelopen vijftig jaar is het onderwijsbeleid 
erop gericht geweest om zo veel mogelijk jonge-
ren in zo kort mogelijke tijd een zo hoog mogelij-
ke opleiding te bezorgen. Dat streven is ten koste 
gegaan van de kwaliteit. De negatieve gevolgen 
daarvan zullen steeds pijnlijker zichtbaar worden. 
Omdat onze economie afhankelijk is van excellen-
tie en creativiteit, zal de ontwikkeling hiervan de 
speerpunt worden van het onderwijsbeleid van  
de komende vijftig jaar.

Le
o

 P
ri

ck
  A

an
 d

e 
te

ke
n

ta
fe

l: 
h

et
 id

ea
le

 o
n

d
er

w
ijs

 in
 2

06
6

Leo Prick is neerlandicus, psycholoog en columnist, 

werkte als leraar in het voortgezet onderwijs en 

vervolgens als docent en onderzoeker bij verschillende 

universiteiten. 



6160

id
ee

 m
ei

 2
01

2 
   

 U
to

p
ia

[ 
D

66
 D

eb
at

 ]
  P

o
lit

ic
i m

o
et

en
 z

ic
h

 b
ez

ig
 h

o
u

d
en

 m
et

 w
en

se
lij

kh
ei

d
/h

aa
lb

aa
rh

ei
d

De voorstanders pleiten ervoor dat politici ‘de stip 
op de horizon’ horen te kunnen plaatsen voor wat 
betreft wenselijk is voor Nederland. En haalbaar-
heidsdenken is een beperking bij het formuleren 
van die doelen en het realiseren daarvan. Vervol-
gens dient er gekeken te worden hoe dicht die stip 
genaderd kan worden, gegeven de beperkingen 
die voortkomen uit haalbaarheid: ‘Het is aan 
politici om wenselijke vergezichten te geven in 
combinatie met haalbare eerste stappen die op kor- 
te termijn in die richting gezet kunnen worden’. 
Het is primair de verantwoordelijkheid van de poli- 
tiek om keuzes te maken en beslissingen te nemen 
die richting geven. De daarbij geaccepteerde conse- 
quenties moet de politicus ook duidelijk maken.

Het risico van het vak van politicus zit hier: zodra 
je iets concreets voor elkaar wilt krijgen op korte 
termijn is er steeds de verleiding om het haalbare 
gelijk te stellen aan het wenselijke. Daar zit dus 
een moeilijkheid: haalbaarheden worden vaak 
gevoeld als wenselijkheden. Een duidelijke lijn 
maakt politici betrouwbaar, want voorspelbaar  

in hun keuzes wanneer er zich onverwachte 
incidenten voordoen. Bewuste reflectie op grond- 
beginselen en principes is daarom belangrijk bin- 
nen een politieke partij. ‘Als we de wenselijke idea- 
len uit het oog verliezen, is er geen fundament 
meer waarop we bouwen. Dus doen we bij wijze 
van spreken maar wat. Zonder een duidelijke in- 
tegrale visie op de wereld van de toekomst zijn 
politieke standpunten los zand, wat we met nog 
meer los zand proberen inhoud te geven’, schrijft 
een deelnemer aan het debat. 

Maar de voorstanders erkennen dat prachtige ver- 
gezichten vrijwel nooit realistisch genoeg zijn om 
direct uitvoerbaar te zijn. Het is volgens hen de 
taak van de politicus om het pad naar zijn verge- 
zicht wel zodanig uit te zetten dat de ambtenaren 
daarmee een uitvoerbare opdracht krijgen. Een 
ambtenaar zal die uitvoerbare (haalbare) opdracht 
vervolgens wel moeten omzetten in een succesvol-
le uitvoering: vertrouw op de eigen kracht van de 
ambtenaar.

Wenselijkheid is ondergeschikt aan haalbaarheid, 
menen de tegenstanders. Zij vrezen dat wie te veel 
aandacht heeft voor wenselijkheid en te weinig 
voor haalbaarheid, zijn doelstellingen niet zal 
kunnen realiseren. Iemand noemt zelfs dat te wei- 
nig aandacht voor haalbaarheid zelfs schade kan 
aanrichten. Als voorbeeld beschrijft hij Noord- 
Korea met haar zelfvoorzienende economie: ‘Niet 
afhankelijk willen zijn van buitenlandse leveran-
ciers en afnemers is een ideaal met allerlei voor- 
delen, maar niet haalbaar. Toch doorzetten heeft 
Noord-Korea alleen honger en armoede gebracht’.

Wanneer politici enkel praten en prediken over 
hun idealen en dromen, maakt dat onterecht 
ambtenaren verantwoordelijk voor de haalbaar-
heid. Ambtenaren zijn, in tegenstelling tot politi- 
ci, geen rekenschap verschuldigd aan burgers 
voor de inhoud van beleid. Zij zijn namelijk ner- 
gens eindverantwoordelijk voor; dat is altijd de 
politiek. Als ambtenaren dan verantwoordelijk 
zijn voor de haalbaarheid van plannen en politici 
niet, dan heeft dat consequenties voor de kiezers 
en hun relatie tot overheidsbeleid. Het kamp 
‘tegen’ verwacht dat dit het wantrouwen in de 
politiek juist versterkt.

Het probleem is niet dat er te weinig over ideale 
vergezichten wordt gesproken in de politiek, 
eerder te veel. We hebben momenteel juist te 
maken met veel polarisatie rond politieke wens- 
beelden, waarvan verwacht wordt dat de ambte-
naren of de technici ze zullen realiseren. Politici 

D66 is een sociaal-liberale partij, met als uitgangspunt de vrijheid 
van het individu in samenhang met zijn sociale omgeving (societas; 
bondgenootschap en libertas: vrijheid). De invulling van dit sociaal-
liberale gedachtegoed leidt echter niet per definitie tot eenduidige 
standpunten. In Debat tast Idee de verschillende afwegingen en 
invalshoeken onder de leden af. Iedere editie lanceert de redactie 
een debatstelling op Plein66 en LinkedIn die aansluit bij het thema-
nummer. Dit artikel vormt de neerslag van de discussie die dit tot 
gevolg had.

beloven te veel, schrijft iemand: ‘We gaan de zorg 
betaalbaar houden’, terwijl iedereen op zijn vingers 
kan natellen dat de kosten alleen maar zullen 
stijgen; ‘we gaan het onderwijs verbeteren’, terwijl 
elk kabinet de afgelopen 50 jaar dat heeft gezegd 
en niets heeft bereikt. Minder buitenlanders in 
Nederland, minder Europa, minder overheids- 
bemoeienis – allemaal utopieën die niet waarge-
maakt zullen worden. Relativeringsvermogen op 
basis van haalbaarheid zou politici betrouwbaar-
der maken.

Politiek zonder idealen is dood, maar met alleen idealen komt een 
politicus ook nergens. Onder invloed van de huidige ‘mediacratie’, 
‘technocratie’ en roep om daadkracht dreigt het gevaar dat politici 
hun ideeën al afzwakken omdat ze weten dat ze de handjes er niet 
voor op elkaar krijgen. Hoe zouden politici met dit spanningsveld 
tussen dromen en daden om moeten gaan? Moeten politici zich 
bezig houden met wenselijkheid, of met haalbaarheid?

‘ De pech moet weg maatschappij 
maakt ons allen minder tevreden, 
leidt tot grotere bureaucratie, meer 
frustratie en kost enorm veel geld’

‘ Niet afhankelijk willen zijn  
van buitenlandse leveranciers 
en afnemers is een ideaal met 
allerlei voordelen, maar niet 
haalbaar. Toch doorzetten 
heeft Noord-Korea alleen  
honger en armoede gebracht’

D66 Debat

Politici moeten zich bezighouden met wenselijkheid Politici moeten zich bezighouden met haalbaarheid

ook mee discussiëren? Volgend nummer van  
Idee betreft het thema ‘Het nut van niets doen’. 
op plein66 en LinkedIn zal weer een stelling 
verschijnen. 
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De Arabische Lente wordt gezien als (ook) een online revolutie.  
De sociale media speelden een belangrijke rol in het bij elkaar 
brengen van grote groepen ontevreden jongeren. En door  
YouTube-filmpjes leefden wij Nederlanders op afstand mee.  
Door Internet voelen mensen zich met meer dan de nabije buur 
verbonden, zo lijkt het. Maar kunnen de sociale media deze  
enorme belofte van verbondenheid waarmaken? Wat is wens  
en wat werkelijkheid?

door Marietje Schaake

vrijheid in een  
verbonden wereld?
Links naar krantenartikelen, YouTube-filmpjes, 
foto’s van een avond met vrienden, de laatste pei- 
ling van Maurice de Hond of irritaties in het ver- 
keer. We ‘liken’, ‘sharen’ en ‘Tweeten’ wat af. Via 
Facebook, Twitter en andere social media komen 
relaties tot stand, bestaan afstanden niet meer, 
worden beroemdheden en regeringsleiders men- 
selijk, verliezen politici soms hun baan, vindt een 
wereldwijde online gemeenschap elkaar en wordt 
er vooral ook heel veel gebabbeld. Ons leven speelt 
zich meer en meer online af. Zowel in ons werk  
als privé. De snelle ontwikkeling van internet en 
nieuwe technologie breekt traditionele monopo-
lies op informatie, entertainment en macht af en 
leidt ertoe dat grenzen vervagen. We kunnen ons 
verbinden met de hele wereld. 

De vraag of sociale media ons leven en de samen-
leving positief of negatief beïnvloeden is continu 
onderwerp van debat en onderzoek. In deze discus- 
sies wordt naar mijn mening echter te weinig aan- 
dacht besteed aan rechten van gebruikers/mensen 
zelf. De strijd voor mensenrechten heeft zich gaan- 
deweg online verplaatst. Behalve de maatschappe-
lijke, politieke, culturele en sociale context moeten 
we ook de vrijheid van mensen online borgen. 
Anders komt er van de ‘belofte’ van de sociale 
media als verbindende factor niets terecht. 

Klik hier voor verandering
Tijdens de opstanden en omwentelingen in Tune- 
sië, Egypte en Syrië – maar ook al in 2009 in Iran 
– zagen we de grote rol van sociale media. Nadat 

Egyptische politieagenten op 6 juni 2010 de 
28-jarige Khalid Mohamed Saeed doodschopten, 
werd de Facebook group ‘We are all Khalid Said’ 
opgericht. In een mum van tijd had die honderd-
duizenden fans. De protesten verplaatsten zich 
snel van het scherm naar de straat. Via sociale 
media wisten Egyptenaren elkaar te vinden.  
Via Twitter en YouTube zagen ook wij wat er ge- 
beurde op het Tahrirplein in Caïro. Via camera’s 
op mobiele telefoons werd de wereld ooggetuige 
van mensenrechtenschendingen. 
De aanvankelijk onzichtbare slachting in 1982 op 
tienduizenden burgers in de Syrische stad Hama 
lijkt onmogelijk in de huidige tijd. Sinds de pro- 
testen tegen Bashar Al-Assad begonnen zijn al 
bijna 100.000 filmpjes online gezet met miljoenen 
views. Via het programma Bambuser zonden bewo- 
ners raketaanvallen op woonbuurten in Homs live 
online uit – ongemakkelijk voor Assad die preten- 
deert tegen terroristen te vechten. De (online) 
beeldvorming is steeds belangrijker. Wie zijn ver- 
haal het beste kan delen via sociale media, kan in 
elk geval in de perceptie domineren. In sommige 
gevallen is er sprake van een echte informatieoor-
log. Assad heeft een ‘Elektronisch Leger’ dat 
cyberaanvallen uitvoert, oppositiewebsites aan 
terroristische organisaties probeert te koppelen 
en bloggers opspoort. De eu heeft dit elektroni-
sche leger expliciet aan sancties onderworpen. 
Helaas heeft het zichtbaar maken van het voort-
durende brute geweld in Syrië nog niet de 
gehoopte verandering gebracht. Ruchtbaarheid 
via de sociale media is noodzakelijk, maar niet 
voldoende om verandering te bewerkstelligen. 

De grote kracht van internet is dat het enorme 
mogelijkheden biedt voor mensen om zich met 
elkaar te verbinden. De jonge ondernemers, stu- 
denten of activisten die ik ontmoet of spreek uit 
Tunesië, Egypte, Syrië, Bahrein en Iran zijn vaak 
contacten die online zijn ontstaan. Het is een 
geweldige ontwikkeling om zo direct in contact  
te kunnen staan met mensen over de hele wereld. 
Hier is er in elk geval geen kloof. We lezen vaak 
dezelfde nieuwsbronnen, spreken Engels met el- 
kaar en denken na over oplossingen voor dezelfde 
problemen. Er lijkt opvallend weinig verschil  
of afstand te zijn. Toch tekent het leven in een 
dictatuur en in landen in transitie deze mensen. 

Velen van hen zaten gevangen of hangt (nog) een 
rechtszaak boven het hoofd, soms voor niets 
anders dan een kritische blogpost of Tweet. In de 
cel ontmoetten zij talloze medegevangenen die bij 
hun ondervraging werden geconfronteerd met uit- 
draaien van al hun e-mailverkeer en mobiele com- 
municatie. Iemand martelen om een password is 
vaak niet eens meer nodig voor deze regimes. 
Geconfronteerd met de gevaren die mijn online 
‘vrienden’ lopen voor het geven van hun mening, 
is het verschil tussen onze levens ineens weer pijn- 
lijk duidelijk. Het is vooral dit verschil in politieke 

realiteit die de potentie van internet als verbinding 
tussen mensen onderling en als motor van wereld- 
wijde, maatschappelijke verandering in de weg zit. 
 
open of gesloten samenlevingen
Het Amerikaanse State Department spreekt in  
dit verband vaak in termen van ‘gesloten’ versus 
‘open’ samenlevingen. Dictaturen tegenover 
democratieën. De ongekende luxe van de vrijheid 
waarin we in Europa leven, kennen de meeste men- 
sen in de wereld niet. Toch gaat de eenvoudige 
scheiding tussen open en gesloten samenlevingen 
steeds minder op. We wisten van Mubarak, 
Khadaffi en Ben Ali dat zij hun burgers in hun 
gesloten samenlevingen onderdrukten. Helaas 
zijn het vaak bedrijven uit westerse, open samen-
levingen die de technologie voor grootschalige 
onderdrukking, censuur en opsporing leveren en 
soms speciaal voor hen ontwerpen. De systemen 
zelf, maar ook kennis en consultancy worden nog 
dagelijks verhandeld op internationale beurzen 

De belofte van de sociale media

‘ De aanvankelijk onzicht-
bare slachting in 1982 op 
tienduizenden burgers 
in de Syrische stad Hama 
lijkt onmogelijk in de 
huidige tijd’
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waar bedrijven trots hun meest indringende tech- 
nologie tonen. Door toenemende politieke druk 
en onderzoeksjournalistiek zijn grote commerci-
ele ondernemingen zich inmiddels beter bewust 

van de potentiële (imago)schade. Het zijn echter 
vooral onzichtbare bedrijven zonder risico op 
reputatieschade, die zich met deze digitale 
wapenhandel inlaten.
 
Zeggen is doen
In het Europees Parlement werk ik aan maatrege-
len die transparantie en aansprakelijkheid voor 
bedrijven moeten garanderen. De huidige wet- en 
regelgeving sluit niet aan bij de (technologische) 
realiteit. In Nederland vroegen Alexander Pech- 
told en ik aan minister Rosenthal (Buitenlandse 
Zaken, vvd), die zich graag laat voorstaan op de 
garantie van een vrij internet, of hij kon garande-

ren dat dit soort vrijheidsbeperkingen technolo-
gieën niet door Nederlandse bedrijven wordt 
geleverd. Dat antwoord moest hij schuldig blijven. 
Vaak is het beleid tussen verschillende departe-
menten, zoals Defensie, Binnenlandse Zaken, 
Economische Zaken en Buitenlandse Zaken niet 
gestroomlijnd, met alle onoverzichtelijke gevol- 
gen van dien.
Het verschil tussen woorden en daden werd on- 
langs pijnlijk zichtbaar toen een onafhankelijke 
jury de jaarlijkse Mensenrechten Tulp aan een 
Chinese blogger wilde uitreiken. Het kwam 
minister Rosenthal niet goed uit, vlak voor een 
belangrijke ontmoeting met de Chinese regering. 
Een gevoelig thema als mensenrechten mocht de 
economische belangen kennelijk niet in de weg 
staan. Ook westerse bedrijven zelf kunnen in 
lastige situaties terechtkomen. Vodafone bijvoor-
beeld schakelde in Egypte onder druk het internet 
en mobiele verkeer uit, maar verstuurde nog wel 
propagandasmsjes van het Mubarak-regime aan 
al haar klanten. Zo fungeerde het bedrijf de facto 
als staatsmedium.
 
Geloofwaardigheid
Digitale vrijheden bestaan niet in een vacuüm. 
Het bedrijfsleven, de politiek, ngo’s en burgers 
moeten ieder hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Betere samenwerking is essentieel. 
Overheden moeten bedrijven beter informeren 
over de risico’s van hun handel voor mensenrech-
ten. Apple patenteerde onlangs een nieuwe tech- 
nologie waarmee camera’s op Iphones op afstand 
kunnen worden uitgezet. Voor Madonna die geen 

opnames van haar shows online wil hebben mis- 
schien fijn, maar stel je voor dat Mubarak deze 
technologie op Tahrirplein had kunnen gebrui-
ken! De context waarin de technologie wordt 
gebruikt, is essentieel. In Europa kennen we het 
concept van ‘rechtmatige interceptie’, waarbij 
politie en justitie in bepaalde situaties internet- 
en mobiel dataverkeer mogen bekijken. Maar wat 
is ‘rechtmatig’ wanneer er überhaupt geen sprake 
is van een functionerende rechtsstaat? 
Wat we zelf doen in onze open samenlevingen en 
democratieën heeft directe gevolgen voor onze 
geloofwaardigheid elders in de wereld. Nadat in 
augustus 2011 in London en andere Engelse steden 
rellen uitbraken, wilde de regering-Cameron per 
direct het gebruik van Instant Messaging beperken. 
Dat zou het voor jongeren onmogelijk moeten 
maken zich te organiseren en elkaar door te geven 
welke winkels bestolen konden worden. De 
Iraanse en Chinese regeringen toonden begrip: 
‘Hulp nodig bij het in bedwang houden van rel- 
schoppers?’ Zij wisten er wel raad mee. Al snel 
bleken de Engelse politie en justitie echter juist 
gebaat bij de beelden. Ze hielpen verdachten op  
te sporen en voor de rechter te krijgen, branden  
te blussen en winkels en wijken te beschermen.
 
De vraag is kortom niet zozeer of sociale media 
positieve of negatieve invloed op ons leven heb- 
ben, maar wat we kunnen doen om de goede kan- 
ten ervan zoveel mogelijk te benutten. Omdat 
beleid per definitie achterloopt, moeten we begin- 
nen met het indammen van de grootste proble-
men. De digitale wapenhandel moet stoppen. De 

eu verbiedt thans de export van ict-producten 
naar Syrië en Iran, maar het is onduidelijk hoe 
deze afspraken worden gehandhaafd. Bovendien 
zijn er ook regeringen in Afrika die zich digitaal 
bewapenen tegen hun bevolking die steeds meer 
toegang krijgt tot het internet. We zijn daar dus 
alweer te laat. In dit geval kent het aloude ‘kennis 
is macht’ twee zijden van dezelfde medaille: een 
open internet waarop burgers zich kunnen orga- 
niseren en opleiden creëert immers ook een tegen- 
macht ten opzichte van de traditionele machtheb-
bers. De uitdaging is de sociale media zo in te 
richten en vorm te geven zodat een machtseven-
wicht gevonden kan worden, met zoveel mogelijk 
vrijheid en respect voor mensenrechten. Zowel in 
het buitenland als thuis in Europa. 
 

Marietje Schaake is Europarlementariër voor  

D66. Schaake is lid van de parlementaire  

Commissie van Buitenlandse Zaken (AFET), en  

de parlementaire Commissie voor Cultuur, Media  

& Onderwijs (CULT). Ze is verder onder meer vice- 

voorzitter van de Raad van Toezicht van Free Press 
Unlimited en lid van de Board of Governors van  

de European Internet Foundation.  

Ze is via @MarietjeD66 op Twitter te volgen.

M
ar

ie
tj

e 
Sc

h
aa

ke
  V

ri
jh

ei
d

 in
 e

en
 v

er
b

o
n

d
en

 w
er

el
d

‘ Het zijn vaak bedrijven  
uit westerse, open  
samenlevingen die de 
technologie voor groot-
schalige onderdrukking, 
censuur en opsporing 
leveren’
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Het verwijt aan liberalen is bekend: hoe liberaal je ook bent,  
zodra je jouw waarden gaat opleggen aan mensen in andere  
landen overschrijdt je daarmee een liberale grens. Dan ben je 
eigenlijk geen liberaal meer. De Vlaamse filosoof Helder de  
Schutter betoogt het tegendeel: het selectief toepassen van  
liberale waarden op natiegenoten is absurd en onrechtvaardig. 
Echte liberalen streven juist de globale toepassing van hun  
idealen na. Dit is een realistische utopie. 

door Helder de Schutter

Links-liberalisme 
kent geen grenzen  
Als politieke theorie staat het liberalisme voor wat 
men de normatieve prioriteit van het individu kan 
noemen: uiteindelijk staat de waarde van indivi-
duen centraal. Dit betekent dat politieke structu-
ren enkel wenselijk zijn voor zover ze die indivi-
duen helpen. Als die structuren ingaan tegen de 
voorkeuren van mensen, verliezen ze hun waarde. 
En aangezien de meesten van ons van mening 
verschillen over die voorkeuren, kiest het libera-
lisme voor een staat die zelf geen opvatting van 
‘het goede leven’ opdringt aan haar bevolking. 
Linkse liberalen onderscheiden zich hierbij van 
rechtse liberalen als het gaat om de herverdelende 
taak van de overheid. Linkse liberalen geloven dat 
het een taak van de overheid is om meer socio-
economische gelijkheid na te streven – zij geloven 
in herverdelende rechtvaardigheid. De staat moet 
ongelijkheid door ongekozen omstandigheden 

compenseren; ongelijkheid ten gevolge van bepaal- 
de keuzes is echter gerechtvaardigd. 

De vraag is nu in hoeverre het (links) liberalisme 
haar uitgangspunten en waarden aan anderen kan 
opleggen. In hoeverre is het universalisme van 
liberale waarden een utopie? Om te beginnen met 
het woord utopie. Een utopie kan zowel etymolo-
gisch als in het alledaagse taalgebruik twee dingen 
betekenen, soms tegelijkertijd. Allereerst kan het 
op een ideaal duiden, iets dat wenselijk is. Het kan 
ook staan voor iets onmogelijks. Beide betekenis-
sen kunnen conflicteren: het is mogelijk dat 
iemand iets wenselijk wil dat niet kan worden 
verwezenlijkt. In wat volgt wil ik nagaan of het 
een realistische utopie is om de links-liberale 
waarden in een wereld met veel niet-liberalen na 
te streven (voor het idee van een realistische uto- 

pie, zie John Rawls’ The Law of Peoples, 1999). Is de 
universalisering van links-liberale idealen een 
utopie die kan worden verwezenlijkt? 

Absurd en onrechtvaardig
Elke politieke theorie die zich uitspreekt over wat 
wenselijk is, bestaat uit twee delen: de theorie 
moet het wenselijke ideaal uitwerken én nagaan 
hoe om te gaan met anderen die het er niet mee 
eens zijn. Sommigen maken een tweedeling in 
‘wij’ en die ‘anderen’: zij die in en buiten de staat 
wonen. Ze halen zowel culturele en democratische 
argumenten aan om te stellen dat we anderen 
buiten onze natie met rust moeten laten en/of 
argumenten die moeten legitimeren waarom we 
natiegenoten morele prioriteit mogen geven. Zij 
gaan ervan uit dat de twee groepen anders behan- 
deld moeten worden: bij natiegenoten is onze 
ideologie wel van toepassing op zij die het niet 
met die ideologie eens zijn; bij mensen buiten 
onze natie niet. Deze positie is merkwaardig popu- 
lair in de politieke filosofie van vandaag. Na een 
tijd van onstuimig enthousiasme over de wense-
lijkheid van globale rechtvaardigheid, staan de 
nationalisten vandaag centraal in de discussie. 

Mijn belangrijkste stelling is dat het vreemd en 
onterecht is om een tweedeling te maken tussen 
natiegenoten en andere mensen als het gaat om 
een politiek ideaal. Het is absurd te denken dat 
bijvoorbeeld alleen Nederlanders abortus mogen 
plegen, of dat alleen je landgenoten recht op 
euthanasie hebben (of juist niet). Als het gaat om 
belangrijke rechten en waarden is de natie een 
moreel arbitrair gegeven. Ofwel je gelooft dat men- 
sen bij ondraaglijk en ongeneeslijk lijden zelf 
mogen beschikken over het einde van hun leven, 
ofwel je vindt van niet. Maar stellen dat dit enkel 
opgaat voor Nederlanders is absurd: de kwestie 
die hier centraal staat is ‘algemeen-menselijk’.
Maar nog belangrijker: deze tweedeling is ook 
onrechtvaardig. Aangezien niemand de staat heeft 
gekozen waarin hij of zij is geboren, is het onrecht- 
vaardig om het toepassingsgebied van solidariteit 
en rechtenbekommernis te beperken tot dit toe- 
vallige fenomeen.
Die tweedeling aanhouden is problematisch als  
de ideologie liberaal van aard is. 
Liberalen plaatsen mensen als individuen centraal 

– uit welk land men komt is daarbij irrelevant. Als 
je dus vindt dat het links-liberalisme van toepas-
sing is voor mensen met andere meningen binnen 
de natiestaat, dan is het dat in beginsel ook voor wie 
erbuiten leeft. Er is geen goede liberale reden om 
een morele tweedeling te maken in anderen: voor 
liberalen hebben alle individuen gelijke waarde.

Links-liberalisme en postnationalisme
Dat een liberaal politiek ideaal relevant is voor 
iedereen ligt steeds meer voor de hand in een 
globaliserende politieke wereld. Macht en demo- 
cratische besluitvorming spelen zich in toene-
mende mate af in supranationale politieke instel- 
lingen. Daarmee verliest de tweedeling in ‘wij’  
en ‘anderen’ steeds meer geloofwaardigheid. Tot 
dusver kon het in mijn betoog in principe gaan 
om een wereld van autarkische natiestaten. Door 
economische en politieke globalisering leven we 
echter niet langer in een context waarbij we zou- 
den kunnen kiezen om de idealen van één staat  
toe te passen op die van een andere. De kern van 
de huidige ‘postnationale constellatie’ bestaat 
eruit dat die keuze voor een groot deel al gemaakt 
is en we onderdeel zijn geworden van natieover-
stijgende politieke gehelen. Daarom is de centrale 
vraag in het politieke denken anno 2012 hoe we  
de natiestaatgebaseerde theorieën uit onze 
traditie – van Hobbes tot Locke tot Herder, Mill  
en Rawls – moeten herzien in het licht van een 
wereld waarin politiek niet langer enkel in handen 
van één staat ligt.

Filosofisch gezien hebben we in deze nieuwe poli- 
tieke situatie de keuze tussen twee perspectieven 
om onze relatie tot die supranationale instellin-
gen, zoals de Europese Unie, te begrijpen. Het 
eerste perspectief begrijpt de eu als een samen-
werkingsverband tussen natiestaten. Als burger 
besturen we de Unie dan op een getrapte wijze: als 
lid van een lidstaat, met burgers die op nationaal 
niveau besluiten wat de positie van hun lidstaat 
moet zijn op Europees vlak. Vanuit het tweede 
perspectief begrijpen we onszelf als onderdeel van 
één gemeenschap. In deze visie besturen we de 
Europese Unie als individuele Europese burgers, 
en behandelen we een Europese medeburger niet 
in eerste instantie als burger van zijn lidstaat 
maar als Europeaan.
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Links-liberalen moeten de verschuiving van het 
eerste naar het tweede perspectief aanmoedigen. 
Hoe breder het gezichtspunt, hoe minder ruimte 
er is om anderen te beschouwen als louter middel 
om er zelf beter van te worden. Anderen zien als 
individuen met wie je een overkoepelende poli- 
tieke entiteit vormt, zorgt voor een verbreding 
van de morele gemeenschap. Dat impliceert de 

bereidheid en de mogelijkheid om je in de positie 
van de andere te kunnen stellen, of die nu Neder- 
lander is of Pool. Nationaliteit is een arbitrair 
criterium om links-liberale idealen op af te stem- 
men en daarom moeten liberalen de verschuiving 
van een inter-nationale naar een inter-individuele 
visie op instellingen zoals de eu aanmoedigen. 

Realistisch utopisme
Overigens is het irrelevant of die gemeenschap 
Europees dan wel globaal is. Links-liberalen 
moeten de globalisering van de politiek waar 
mogelijk actief aanmoedigen: er is geen moreel 
verschil qua herverdeling of garantie van rech- 
ten tussen Polen en Kenianen. Tegelijkertijd is  
op korte termijn de EU het enige geloofwaardige 
supranationale project waarin zo’n tweede pers- 
pectief gestalte kan krijgen, het enige project 
waarin we over anderen buiten onze eigen natie- 
staat kunnen beginnen nadenken als ‘één van  
ons’. Het is ook het belangrijkste project waarin 
we kunnen experimenteren met de praktische 
organisatie van rechtvaardigheid boven het 
niveau van de natiestaat. Dat soort experimenten 

kunnen ons helpen om wereldwijde rechtvaardig-
heid vorm te geven.
Dit alles betekent geenszins dat nationale staten 
zelf betekenisloos worden. Het is utopisch in de 
irrealistische zin om te geloven dat we ze achter 
ons kunnen laten. En het is ook niet utopisch in 
de wenselijke zin: natiestaten geven individuen 
talen, culturen en contexten van waardigheid en 
identiteit, en verdienen daarvoor ook erkenning. 
Sommige bevoegdheden moeten zeker op niveau 
van de natiestaat worden uitgeoefend. Maar het 
gaat erom dat de natiestaat zijn waarde ontleent 
aan zijn dienstbaarheid aan het individu, en 
daardoor niet anders is voor Nederlandse of 
buitenlandse individuen.

Dat het morele toepassingsgebied van de links-
liberale waarden globaal is, zegt overigens verder 
nog niet meteen dat we die waarden moeten af- 
dwingen. Er is in de internationale politieke 
wereld bijzonder veel nood aan gematigdheid en 
prudentie. Manu militari en zonder veel oog voor 
lokale inbedding onze liberale idealen globaal 
opleggen is dwaas en onproductief. Er is meer 
behoefte aan transnationale dan aan nationale 
voorzichtigheid. Maar omgekeerd tast de pruden-
tie de rechtvaardigheid ook niet aan: er is een 
onderscheid tussen het (al dan niet simplistisch) 
globaal opleggen van liberale waarden, en het glo- 
baal rechtvaardig vinden van diezelfde waarden.
Het nastreven van links-liberale idealen boven het 
niveau van de natiestaat is dus in wezen utopisch 
in de positieve, wenselijke betekenis van het 
woord. En het is niet onrealistisch: het gebeurt al. 
De eu geeft ons een concreet supranationaal pro- 
ject, en onze politieke leefwereld wordt steeds 
globaler. Het gaat erom hoe we ons politiek moe- 
ten gedragen tegenover de anderen in die natie-
overstijgende politieke orde. Moreel gezien zien 
liberalen anderen gewoon als anderen, of ze nu 
buiten of binnen ons land wonen. Liberalen ken- 
nen de categorie van de ander niet.

Helder de Schutter is postdoc-onderzoeker aan het 

Centrum voor Ethiek, Sociale en Politieke Filosofie van 

het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Hij 

houdt zich onder andere bezig met hedendaagse 

politieke theorieen, waaronder het liberalisme, en 

vraagstukken rondom globale rechtvaardigheid.

‘ Links-liberalen moeten de 
globalisering van de politiek 
waar mogelijk actief aan-
moedigen: er is geen moreel 
verschil qua herverdeling of 
garantie van rechten tussen 
Polen en Kenianen’

Welleman
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ker maken, dat was het enige principe waarop  

de westerse samenleving berustte’. Daniel zelf is  

een succesvolle komiek die als ‘vlijmscherpe  
observator van de hedendaagse werkelijkheid’ 

veel geld verdient met shows als ‘Geef ons maar 

Palestijnse stoeipoezen’, waarvan ‘racisme, pedo-

filie, kannibalisme, vadermoord, martelingen en 

wreedheid’ de hoofdingrediënten vormen. Hij is 

een bittere cynicus, een misantroop, kortom niet 

iemand met wie je graag opgescheept zou zitten 

op een onbewoond eiland.

Al het hedonisme ten spijt is het leven van  

Daniel vooral een lijdensweg, een aaneenrijging 

van verlangens die maar niet gestild kunnen  

worden. Maar te midden van de misère sluimert 

de mogelijkheid van liefde. En soms breekt deze 

zo nu en dan als een zonnestraal door het don-

kere wolkendek dat boven Daniels leven hangt; 

meestal door een extatische vrijpartij met jonge 

aantrekkelijke meisjes, en soms in de vorm van  

zijn liefde voor Fox, Daniels hond, een ‘liefdes- 
machine met meezuigende werking’.

Utopie van de eeuwige jeugd
Daniel ziet de liefde echter vooral als een pijn- 

stiller ter verzachting van het lot van de mens, 

wiens honger naar genot niet gestild kan wor-

den. Hij is een kind van zijn tijd, een medeplichti-

ge die niet in opstand komt tegen zijn genotzucht 

maar zich er volledig door laat leiden. Net als zijn 

tijd-genoten gaat hij vooral gebukt onder het ver-

ouderingsproces, dat het uitzicht op bevrediging 

langzaam maar zeker als een bijtend zuur aan-

vreet. Het is daarom niet verbazend dat Daniel  

zich meer en meer thuis voelt bij de sekte van de 

Elohemieten, die rabiaat staan voor alles wat ge-

zond en viriel is. Ze geloven dat de eeuwige jeugd 

kan worden verkregen door mensen te klonen 

voordat het aftakelingsproces dat veroudering 

heet intreedt. Hun utopie van de eeuwige jeugd 

slaat aan. De Elohemieten kunnen rekenen op  

een flinke schare volgelingen en de sekte groeit 

in rap tempo, met als gevolg dat de Elohemiti-
sche Kerk wordt gesticht, die snel uitgroeit tot de 

grootste religie op aarde.

Michel Houellebecq (2005)
Mogelijkheid van een eiland
vertaling van Martin de Haan 

Arbeiderspers: Amsterdam

MoGELIJKHEID 
VAN EEN EILAND

>

boekrecensie

Waarvan droomt de mens anno 2012? Volgens Michel Houellebecq 
maar over één ding: genieten. Wij zijn zorgelijke kinderen die in een 
onrealistische utopie zijn gaan geloven: die van de eindeloze genots-
bevrediging en een eeuwige jeugd. Maar in Mogelijkheid van een 
eiland laat hij zien dat dit eigenlijk een dystopie is. 

door Maarten Gehem

Nog niet zo lang geleden sierden vooral de klas-

sieke utopieën en dystopieën, de droombeelden 

en nachtmerries van de toekomst, de boekwinkels: 

die van Marx en zijn volgelingen, de Feministen 

met Marge Piercy, de Kapitalisten met Ian Rand 

voorop, 1984 van Orwell, enzovoort. Alle verschil-

len daargelaten draaien deze werken allemaal om 

naar vrijheid snakkende mensen die door macht-

systemen onder de duim worden gehouden of 

daar juist uit worden bevrijd. Ze waren typisch het 

resultaat van hun eigen tijd, waarin vooral de riva-

liserende politiek-economische systemen centraal 

stonden: in the right corner De Kapitalisten, and 
in the left Het Rode Gevaar. Met de seksuele revo-

lutie, de val van de Muur en het verspreiden van 

de bijna overal in het Westen geaccepteerde basis-

premissen van democratie en consumptiekapitalis-

me zijn die verhalen echter passé. 

Wat is de utopie van de westerse mens anno 

2012? Waarvan droomt de mens die is bevrijd van 

al die benauwende religieuze systemen, klassen-

stelsels, raciale en seksuele ongelijkheid van de  

vorige eeuw (of daar in ieder geval hard naar  

op weg denkt te zijn)? Daarvoor leze men  

Mogelijkheid van een eiland (2005) van Michel 

Houellebecq. 

Wereld van eeuwige kids
In dit boek voert de Franse schrijver mensen ten 

tonele die volledig vrij zijn om hun lusten te bot-

vieren – mits ze het noodzakelijke geld of het sek-

suele kapitaal bezitten. Hij schetst een wereld van 

parenclubs, nudistencampings en boze bouwvak-

kers die vol afgunst de huizen voor de rijken bou-

wen. ‘Een wereld van eeuwige kids’, bevolkt door 

hedonistische wezens, gedreven door niets anders 

dan hun zucht naar genot.

Dat klinkt voor sommigen als een utopie, voor an-

deren als een dystopie. Maar volgens Houellebecq 

is het niets anders dan de werkelijkheid. Volgens 

de protagonist van het boek, Daniel, zijn we speel-

bal van de wetten van ons lichaam en van de tijd: 

‘de verlangens tot een ondraaglijk niveau opzwe-

pen en de verwezenlijking ervan steeds onmogelij-
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Boeddhistische kloon
Fast forward 2000 jaar. De wereld is een puinhoop. 

Een reeks rampen en oorlogen heeft de mense-

lijke beschaving volledig verwoest, er dolen enkel 

nog een aantal primitieven, ‘wilden’, rond. Maar 

de voorspelling van de Elohemieten is werkelijkheid 

geworden: voor een groep van waarschijnlijk enke-

le duizenden ‘nieuwe mensen’ is de vereeuwiging 

van het leven een feit. Ze zijn onsterfelijk gewor-

den: het aftakelingsproces van veroudering wordt 

vroegtijdig afgekapt en na een zachte dood pakt 

een kersverse kloon de draad weer op. Ze wonen 

afgezonderd in compounds en doen niets anders 

dan het levensverhaal van hun voorouders becom-

mentariëren, nadenken, mediteren en met anderen 

digitaal communiceren.

Een van deze nieuwe mensen is een nakomeling 

van Daniel, en Houellebecq wisselt in zijn roman 

het perspectief van Daniels verhaal en diens 25ste 

kloon. Beide maken een tegengestelde ontwikke-

ling door. Terwijl de komiek steeds fanatieker gaat 

hopen op het eeuwige leven, verlangt zijn 25ste 

kloon steeds meer naar wat hij als de bron van  

het menselijke geluk beschouwt: de liefde. Want  

‘nieuwe mensen’ leven helemaal niet in eeuwige 

extase, zoals Daniel misschien had gehoopt  

indertijd, maar eerder als onthechte boeddhisten. 

Ze kennen geen pieken en dalen meer in hun leven  

en zijn ‘rusteloos, vreugdeloos’. Zoals Daniels kloon  

zegt: ‘wij hebben niet echt een aanwijsbaar doel 

meer; de vreugde van de mens blijft ons onken-

baar, en omgekeerd kunnen we niet door zijn el-

lende uiteen worden gereten’. Alles is erop gericht 

om de begeerte uit te doven, die wordt beschouwd 

als de bron van de menselijke misère. 

Apologie van het lijden
Daniel 25 heeft echter geen vrede met zijn boed-

dhistische bestaan en beseft dat zijn ‘eigen leven 

bij lange na niet het leven is dat hij [Daniel 1] graag

zou hebben geleid’. De utopie van weleer lijkt te 

zijn veranderd in een dystopie. Het lijden blijft hem 

bespaard, dat wel, maar dat maakt hem tegelij-

kertijd ook afgestompt. Pas wanneer hij met zijn 

hondje de compound verlaat en de wildernis in-

trekt voelt hij iets van ‘het mooiste geschenk van 

de mens’. Dwalend door de bergen en grasvlak-

ten ervaart hij ‘de onschuld, een niet-conflictueu-

ze, niet relatieve toestand’: ‘Ik had geen plan en 

geen doel meer’, aldus Daniel 25 ‘en mijn individu-

aliteit loste op in een eindeloze reeks van dagen; 

ik was gelukkig’. Wanneer hij echter kort daarna 

zijn hondje verliest, ervaart hij ook voor het eerst 

wat lijden is. Na wat omzwervingen besluit hij ver-

volgens zijn dagen te slijten aan de rand van een 

modderpoel (ooit de Atlantische Oceaan): ‘onver-

lost’, volstrekt apathisch, maar in de wetenschap 

dat hij de liefde had gekend, omdat hij ook het  

lijden had leren kennen.

Houellebecq lijkt te willen zeggen: het leven is  

lijden, met zo nu en dan de hoop op geluk – de 

onvoorwaardelijke liefde – of het is in apathie je 

dagen uitzitten, zonder pieken en dalen. Beide  

opties zijn onbevredigend. Maar wat de mens ook 

doet, hij hoopt op de liefde. De utopie – dat is niet 

de eeuwige jeugd van de mens, noch het begeer-

teloze bestaan van de nieuwe mens, maar de lief-
de zelf. Hoe miserabel het leven ook mag zijn, er 

is volgens Houellebecq in ieder geval ‘de mogelijk-

heid van een eiland’: de mogelijkheid van liefde,  

de mogelijkheid van geluk, ‘het onmogelijke, […] 

het gemis en de genade, het brandpunt waarin  

alle leed en alle vreugde kunnen samenvallen’. 

Het is een utopie die niet alleen het leven drage- 

lijk maakt, zoals Daniel 1 denkt, maar die onlos- 

makelijk met lijden is verbonden. Daarmee is  

Mogelijkheid van een eiland vooral een potent  

tegengif voor misplaatste utopische vergezichten 

van een leven zonder lijden. Een krachtiger apo- 

logie is nauwelijks denkbaar: zonder lijden geen  

liefde, en zonder liefde geen leven.

Maarten Gehem is redactielid van Idee.
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Hoe meer regels, 
hoe ongehoorzamer 
het volk

Vertrouwen is de kern van menselijke samen-
werking; zonder vertrouwen gaat niemand met 
iemand in zee. Vertrouwen is daarmee ook één 
van de meest krachtige motoren van economie 
en handel. We kennen allemaal de ongrijpbare 
begrippen ‘consumentenvertrouwen’, ‘onderne-
mersvertrouwen’ of nog vager, het ‘vertrouwen 
van de financiële markten’. Ook tussen bedrij-
ven onderling is vertrouwen cruciaal. Een enkele 
keer wordt bij een eerste levering boter bij de vis 
gevraagd of zelfs vooruitbetaling, maar bij een 
tweede levering is er al sprake van krediet (in het 
Latijns credere = geloven of toevertrouwen). Ook 
in arbeidsverhoudingen blijkt vertrouwen een 
doorslaggevende rol te spelen. Werknemers willen 
hun baas kunnen vertrouwen en willen een baas 
die vertrouwen in zijn medewerkers stelt. Vertrou-
wen vermindert de noodzakelijke controle (weg 
met de prikklok), verhoogt het zelfsturend ver-
mogen en de creativiteit van medewerkers. 
Dit veelsoortige belang van vertrouwen in eco-
nomische zin, bestaat echter niet zonder stevige 
wettelijke rugdekking in het Burgerlijk Wetboek. 
‘Afspraak is afspraak’ is vastgelegd in een reeks 
artikelen die het partijen mogelijk maken om bij 
het verzaken van het vertrouwen hun recht te ha-
len. Politiek wordt wel georganiseerd wantrouwen 
genoemd (zie het artikel van Tom van der Meer in 
Idee (2012), nr. 2), onze rechtsstaat is daarentegen 
gecodificeerd vertrouwen. Wettelijk afdwingbare 
regels zijn cruciaal voor het organiseren van eco-
nomisch vertrouwen. Teveel regels – maar ook te 
weinig regels – belemmeren echter juist weer het 
economische verkeer. In dit artikel ga ik in op dit 
spanningsveld. 

Van wantrouwen naar vertrouwen
Sinds Balkenende I zijn overheid en bedrijfsleven 
samen bezig de administratieve lasten en regel-
druk voor het bedrijfsleven te verminderen. Heel 
veel regels gaan over veiligheid: veilig voedsel, vei-
lige auto’s, een veilige petrochemische industrie, 
een veilige opslag van vuurwerk, veilige arbeids-
omstandigheden… Veel gaat ook over eerlijkheid: 
open inschrijvingen, eerlijke concurrentie, bij 
cao vergelijkbare arbeidsvoorwaarden… 
Tot nu toe lijkt veel regelgeving te zijn geënt op 
wantrouwen, vanuit de premisse dat de burger be-
schermd moet worden tegen het bedrijfsleven en 

de werknemer tegen zijn baas. Veel regelgeving is 
gebaseerd op de overtuiging dat de overheid de re-
gels en het toezicht helemaal zelf moet verzinnen, 
omdat het bedrijfsleven er anders een potje van 
maakt en de markt overspoeld zou worden met 
onveilig speelgoed, vuurwerkrampen, lekkende 
olietankers of ziekmakend voedsel.

Dit uitgangspunt van huidige regelgeving mis-
kent echter het feit dat de overgrote meerderheid 
van deze bedrijven en werkgevers zelf ook graag 
geniet van veilig voedsel, veilige huizen en ge-
zonde buitenlucht, zijn klanten graag goede waar 
levert en houdt van tevreden medewerkers. En 
zeker zo belangrijk, juist deze meerderheid heeft 
er alle belang bij de zich niet aan de regels hou-
dende minderheid hard aan te pakken. Het tover-
woord hier is ‘level playing field’. Als onveiligheid 
en oneerlijkheid niet worden afgestraft heeft het 
bedrijfsleven dat wèl veilig en eerlijk werkt daar 
groot nadeel van. Daarom moeten mijns inziens 
regels ter verbetering van veiligheid en eerlijkheid 
samen met het bedrijfsleven worden bedacht. Zij 
weten immers als geen ander waar de risico’s op 
onveiligheid of oneerlijkheid zitten. 

Sinds een aantal jaren wordt het bedrijfsleven 
inderdaad ook meer bij regelgeving betrokken. 
Hierbij is niet wantrouwen – het bedrijfsleven 
probeert regels te ontduiken – maar vertrou-
wen het sleutelwoord. Deze nieuwe aanpak heeft 

Het aprilnummer van Idee was geheel gewijd aan het thema  
‘Vertrouwen: tussen vrijheid en controle’. Alhoewel de aandacht 
in dit nummer voor vertrouwen tussen met name overheid en 
burgers zinvol is, miste Idee-lezer Hans Onno van den Berg het 
thema vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven en stuurde 
een artikel naar Postbus66.

door Hans onno van den Berg

Vertrouwen in het bedrijfsleven

‘ Tot nu toe lijkt veel  
regelgeving te zijn geënt 
op wantrouwen, vanuit 
de premisse dat de burger 
beschermd moet worden 
tegen het bedrijfsleven  
en de werknemer tegen 
zijn baas’



7776

id
ee

 m
ei

 2
01

2 
   

 U
to

p
ia

grote gevolgen. Zo zijn gedragsregels vervangen 
door doelformuleringen, waarbij de mogelijk-
heid bestaat om met alternatieve maatregelen te 
komen die het zelfde doel bereiken (bv. brand-
veiligheid). Meer in het algemeen is het Right to 

Challenge ingevoerd, waarmee bedrijven alterna-
tieven kunnen aandragen voor in hun ogen niet 
of slecht werkende regelgeving. Er zijn een paar 
honderd vergunningenstelsels afgeschaft, waarbij 
veel (papieren) regelgeving vooraf is vervangen 
door controle achteraf. De invoering van het alge-
meen subsidiekader in 2007 heeft alle vooraf in te 
dienen plannen en boekhoudkundige verantwoor-
dingen tot een bedrag van € 50.000 afgeschaft en 
vervangen door een inhoudelijke verantwoording 
achteraf. In de Arbowet wordt er tegenwoordig 
van uitgegaan dat werknemers en werkgevers met 
elkaar het beste weten wat veilig werken is en dat 
de arbeidsinspectie niet meer hoeft te doen dan de 
in een Arbocatalogus afgesproken werkwijzen te 
bekrachtigen. 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. De lijst van 
maatregelen die op basis van het vertrouwenspa-
radigma zijn genomen is omvangrijk: verandering 
van het activiteitenbesluit, de omgevingswet, de 
bouwregelgeving, afschaffen van de verplichte 

welstandtoets, een inspectievakantie voor bedrij-
ven met goed gedrag en een selectief gebruik van 
de wet Bibob, gericht op alleen die ondernemer 
van wie er een gegronde verdenking bestaat dat 
hij/zij fraudeert. Tot slot is de vertrouwensaanpak 
in het programma Regeldruk Bedrijven opgeno-
men in drie pilots voor de haven, de chemische 
industrie en de horeca, waarbij in samenwerking 
tussen wetgever, inspectie en bedrijven aan be-
drijven de ruimte wordt geboden om binnen de 
gestelde veiligheids- en milieueisen zelf tot de 
meest effectieve invulling te komen. 

Temperen van regelreflex 
Deze aanpak, gebaseerd op vertrouwen en zelfre-
gulering, heeft in mijn ogen tot nu toe veel suc-
ces geboekt. De aanpak leidt niet alleen tot betere 
regelgeving, efficiënter en specifieker toezicht 
en minder irritatie, maar ook tot besparingen die 
bij het bedrijfsleven kunnen oplopen tot tiental-
len miljoenen. Het programma loopt nog door 
tot 2015 en – ook met een nieuw kabinet – zijn de 
verwachtingen erover hoog gespannen. Als we 
het groots formuleren is er op veel plekken sprake 
van een paradigmashift van wantrouwen naar 
vertrouwen. 
Om daar een goed vervolg aan te geven moet er 
echter nog veel gebeuren. Ontwerp samen met het 
bedrijfsleven risicoprofielen; bij kleine risico’s kan 
meer worden overgelaten dan bij grote. Ontwerp 
maatregelen om veiligheidsrisico’s te bestrijden 
en eerlijk handelen te bevorderen in samenspraak 
met het – goedwillende deel van het – bedrijfs-
leven. Vervang bij de meeste risico’s alle papie-
ren controles vooraf door toezicht achteraf. Straf 
schending van het vertrouwen hard (vergelijk 

‘ Nog steeds schiet de over-
heid bij elk incident in de 
zogenaamde regelreflex’

het aangiftebeleid bij de belastingdienst). Beloon 
goed gedrag met minder controles. Zet vol in op 
het Right to Challenge zodat het bedrijfsleven zelf 
met betere alternatieven kan komen. En als laat-
ste, temper de regelreflex door een cool-down peri-
ode na incidenten.
Vooral dit laatste punt verdient veel aandacht. 
Nog steeds schiet de overheid bij elk incident in 
de zogenaamde regelreflex. Vuurwerkramp En-
schede, het Hemeltje in Volendam, de cellenbrand 
op Schiphol, Chemiepak in Moerdijk; na het on-
vermijdelijke Zwarte Pieten over de schuldvraag, 
volgt even onvermijdelijk de roep om meer en 
betere regelgeving en meer of beter toezicht van-
uit de overheid. Het kan best zijn dat er meer en 
betere regelgeving of toezicht nodig is, maar juist 
na een ramp moeten zowel analyse als oplossing 
plaatsvinden samen met het bedrijfsleven. Want dat 
bedrijfsleven betreurt de ramp niet minder dan 
de burger of de overheid. Vertrouwen bloeit alleen 
als het politiek goed is georganiseerd, in de gaten 
wordt gehouden door kritische consumenten en 
burgers en een actief maatschappelijk middenveld 
en tot slot wettelijk goed is/wordt verankerd. 

Een voorbeeld van slecht georganiseerd vertrou-
wen is ongetwijfeld ons bankwezen. Beurskoersen 
worden geacht het vertrouwen in het economie te 
weerspiegelen, maar doen dit steeds minder. Was 
de monetaire wereld voorheen een spiegel van de 
‘werkelijke’ economie, nu zijn koersen en ratings 
een eigen leven gaan leiden en veroorzaken reac-
ties binnen de ‘werkelijke’ economie van bedrij-
ven, banken en overheden, in plaats van deze te 
weerspiegelen. Het gevolg is dat wij ons vertrou-
wen in de beurs als graadmeter van de econo-

mie en de ratingbureaus als thermometer van de 
wereldeconomie in hoog tempo aan het verliezen 
zijn en steeds meer bedrijven overwegen zichzelf 
weer van de beurs te halen (recent Tom Tom). Dit 
verlies aan vertrouwen vraagt om actief over-
heidsingrijpen. De verbinding tussen de finan-
ciële markt en de echte economie moet worden 
hersteld door beperkingen aan banken en het te-
gengaan van speculatieve handel op de beurs. Ook 
hier worden alleen de goede oplossingen gevon-
den als er samen met – goedwillende – bankiers 
naar de oplossing wordt gezocht. Herman Wijffels 
is er met zijn Sustainable Finance Lab klaar voor. 

In alle opzichten is er nog een wereld te winnen. 
Want de vertrouwensaanpak werkt het beste als 
hij wordt gehanteerd in de hele keten van ont-
werp, wet- en regelgeving tot en met toezicht. 
Nog teveel politici en ambtenaren zijn onnodig 
terughoudend en denken het zelf beter te kunnen. 
D66 kan bij de verdere ontwikkeling van de ver-
trouwensaanpak een belangrijke rol spelen. Want 
juist D66 baseert zich op de eigen verantwoor-
delijkheid van burgers en bedrijven en biedt het 
evenwicht tussen het al te liberale Gods water over 
Gods akker (VVD) en de stiekeme, maar o zo ont-
moedigende controledrift van PvdA en SP. 

Hans onno van den Berg was tot halverwege 2011 

voorzitter van het Platform Administratieve Lasten en 

Regeldruk van VNO/NCW en MKB Nederland en lid 

van de Commissie Wientjes over dit onderwerp
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