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Ingezonden mededeling

Duurzame techniek niet af te dwingen
Het is een vergissing te denken dat een duurzame
samenleving te bereiken valt met het stimuleren
van nieuwe technieken, meent Jaap Jelsma.

Maak Wikisteden, waar de burgers zelf sturen

B ri e ve n

Te veel overheidsinstanties

bemoeien zich met burgers met

een probleem. De overheid zou

die burgers eerst zelf eens met

oplossingen moeten laten komen,

betogen Pieter Hilhorst,

Jos van der Lans en anderen.

D
agelijks zuchten velen in ons land
onder de procedurele omslachtig-
heid van de publieke sector. In

Amsterdam is daar drie jaar geleden zelfs
een naam aan gegeven: Frankenstein. Dat
beeld kwam bovendrijven toen duidelijk
werd dat bij probleemgezinnen talloze
hulpverleners over de vloer komen die
niet van elkaar weten wat ze doen, zich
vooral met deelproblemen bezighouden
en eigenlijk met elkaar ronddraaien in cir-
kels van onmacht.

Dit monster van Frankenstein is niet al-
leen aan het werk in de jeugdzorg, maar
op veel meer terreinen in de publieke sec-
tor. Het verschijnt in de vorm van indica-
ties, formulieren, protocollen, toetsen,
controles en registraties en bedient zich
bij voorkeur van vergaderen. Steeds is
Frankenstein erop uit om burgers in de
professionele systemen een plek te geven,
opdat de programma’s, trajecten en be-
handelplannen van start kunnen en de fi-
nanciering op gang komt.

Het kan anders. Dat bewijzen nu al bij-
na tien jaar Eigen Kracht-conferenties, zo-
als die onder meer worden toegepast in de
jeugdzorg. Het uitgangspunt daarvan is
van een verbluffende eenvoud: eigenaren
van problemen zijn in principe ook bezit-
ters van oplossingen. Wie dit uitgangs-
punt consequent doordenkt, kan daarmee
de aanpak van overheden en instituties
drastisch omvormen, geld besparen en
Frankenstein bestrijden.

Zo blijkt het in de jeugdzorg mogelijk
om het aantal officiële interventies in ge-
zinnen aanmerkelijk te beperken als het
systeem zijn oren meer zou laten hangen
naar de oplossingen die mensen zelf ver-
zinnen. Dan moet er wel een principiële

erkenning komen van het recht dat bur-
gers van jong tot oud hebben om eerst zelf
een plan te formuleren in kwesties die nu
al snel onderwerp zijn van professionele
interventies, zoals uithuisplaatsingen of
ondertoezichtstellingen van kinderen.

Met eigen-kracht-principes kan de spi-
raal van machteloos klagende burgers en

krachtige beloften van autoriteiten daad-
werkelijk worden doorbroken. Het werkt
ook bij armoedebestrijding, waar de
schuldhulpverlening mensen voor jaren
vastzet in hun onvermogen. Waarom
draaien we het niet om?

We kunnen de crisis aangrijpen om de
logica van de bureaucratie definitief on-
dergeschikt te maken aan de eigen vermo-
gens van burgers. Dat vereist wel een an-
dere manier van denken en regelen, van
beheersen en besturen.

Laten we van steden in ons land Wiki-
steden maken, analoog aan de wijze waar-
op Wikipedia wordt gebouwd, als een stad
waarin mensen zelf de problemen oplos-
sen en waarbij het systeem zich dienstbaar
opstelt ten opzichte van dit vermogen van
mensen. Met dat vizier kunnen politici
veel preciezer bepalen hoeveel geld zij
moeten uitgeven aan zorg en hulpverle-
ning – het deel dat burgers niet kunnen
vinden in eigen kring.

Laten we wel wezen. We hebben het in
dit land op sociaal-maatschappelijk ter-
rein krankzinnig ingewikkeld georgani-
seerd. Het is een oerwoud waar velen – als
ze de toegang konden vinden – in verdwa-
len. We zijn zo gebiologeerd door syste-
men, regelingen, instellingen, controles
en verantwoording dat we vergeten zijn
dat de beste oplossingen vaak de meest
eenvoudige zijn. Als we ons dat weer reali-
seren, hebben we het beste wapen om ein-
delijk Frankenstein uit onze steden te ver-
drijven – met pek en veren, wat ons be-
treft.

Pieter Hilhorst is VARA-ombudsman en
columnist van de Volkskrant, Jos van der
Lans is bestuurslid van stichting Eropaf!,
Rob van Pagée is voorman van de Eigen
Kracht Centrale, Piet van Diepen is op-
richter van netwerkorganisatie Stad in
Beweging en Hans Zuiver is directeur
van welzijnsorganisatie Combiwel.

In Amsterdam heeft de
omslachtigheid een naam:
monster van Frankenstein

V
an links tot rechts lijkt men te gelo-
ven dat de omslag naar een duurza-
me samenleving afhangt van een

technologische revolutie. Dit verklaart
waarom het nieuwe rechtse kabinet op
energiegebied niet de kaalslag bracht die
velen vreesden. Zo blijven subsidies voor
duurzame energie op de agenda, al zijn
deze in de recente brief van minister Ver-
hagen (Economische Zaken) aan de Kamer
verschraald tot ‘kosteneffectieve’ o p t i e s.

In de praktijk komt dit vooral neer op
technieken die inpasbaar zijn in bestaan-
de bedrijfstakken zoals de intensieve vee-
houderij (vergisting van mest) en afvalver-
branding. Windparken op zee, zonnepa-
nelen en biomassa zijn te duur voor
‘grootschalige uitrol’ en krijgen daarom
geen subsidie meer. Op deze terreinen
moet technologische innovatie kostenre-
ducties afdwingen om ze rendabel te ma-
ken. Hiermee worden deze opties een ‘be-
lofte op lange termijn’.

Deze mantra van innovatie is geleide-
lijk Kamerbreed geworden en wordt be-

halve door de politiek ook door de weten-
schappelijke en artistieke elite gereci-
teerd. Zo zei de Britse schrijver Ian Mc-
Ewan in een interview over zijn nieuwe
boek Solar dat om over te schakelen op her-
nieuwbare energie een „industriële revo-
lutie” nodig is. Deze zal net als de eerdere
„worden voortgestuwd door gewiekste
ondernemers die veel geld willen verdie-
nen met nieuwe vindingen”. Hoogleraar
duurzaamheid Louise O. Fresco valt hem
hierin bij, en voegt eraan toe dat het debat
hierover vooral op emotionele gronden
gevoerd wordt, terwijl „innovatie een
kwestie is van de juiste mentaliteit in een
samenleving: deze moet gericht zijn op
empirie en rationaliteit”.

Geloof in technologie als oplossing voor
moderne kwalen geeft een gevoel van ze-
kerheid. Daarmee is dat geloof niet zo ra-
tioneel als het wordt voorgesteld.

Technologen moeten veel beloven om
aan geld te komen maar ze kunnen niets
garanderen. Kernfusie heeft vele miljoe-
nen opgesoupeerd maar voor de energie-

voorziening slechts vage beloften opgele-
verd. Biomassa en biobrandstoffen zijn
technische beloften voor een groene ener-
gievoorziening die veel van hun oorspron-
kelijke glans hebben verloren. Van ‘de wa-
terstofeconomie’ wordt weinig meer ver-
nomen. Ondergrondse opslag van CO2 is
inmiddels een politiek hoofdpijndossier.

De vraag is of duurzame technologie
kan worden afgedwongen door innovatie.
Velen denken van wel. Zij hebben de over-
gang van ‘oude’ naar duurzame technie-
ken alvast van een naam voorzien: de tran-
sitie. Maar de transitietheorie berust op
een analyse van succesverhalen uit een ver
verleden over technische veranderingen
die niets met duurzaamheid te maken
hadden. Zo demonstreerde Edison in
1882 de meerwaarde van elektrisch licht
door kantoren en winkels volop in helder
licht te zetten dat met een druk op de
knop aan- en uitging. Dit vormde het be-
gin van de stroomboom, een doorbraak
die een markt opende waar entrepreneurs
al snel met succes instapten, de ene na de

andere innovatiegolf genererend. Op een
ander terrein zijn Steve Jobs, Bill Gates en
de mannen achter Google moderne voor-
beelden van zulke entrepreneurs die erin
slagen ons te laten zien hoe gelukkig we
worden van hun producten.

Maar aan de gloeilamp van Edison lag
een degelijke businessplan ten grondslag.
Hij experimenteerde net zo lang tot de ko-
perdraden in zijn netwerk de juiste dia-
meter hadden om bij de heersende koper-
prijzen zijn systeem concurrerend te ma-
ken met gaslicht. Edison wist zijn elektri-
citeitsfirma dan ook geheel via de markt te
financieren. Hetzelfde geldt voor Micro-
soft, Apple en Google.

Het probleem van innovaties op het ge-
bied van duurzaamheid is nu juist dat ze
geen extra functionaliteit bieden boven
wat er al is. Met groene stroom kun je niets
meer dan met traditionele stroom. Wind-
molens nemen ruimte in beslag, maken
lawaai en draaien de helft van de tijd niet.
Ook zonnepanelen zijn inefficiënte ma-
nieren om aan elektriciteit te komen in
een land dat vaak bewolkt is. Zo’n verlies
aan functionaliteit springt nog meer in
het oog bij de elektrische auto. Waar de
benzineauto een actieradius heeft van 600
km moet de elektrische auto al na 150 km
worden opgeladen.

Waarom worden deze innovatieve,
maar op de markt kansloze producten
toch tegen de klippen op ontwikkeld?
Omdat we een probleem hebben waarvoor
in verkeerde richting naar oplossingen

wordt gezocht. We zijn er achtergekomen
dat de massale verspreiding van bepaalde
producten onbedoelde effecten mee-
brengt die bedreigend zijn voor mens en
natuur. Economen spreken in dit verband
van ‘externe effecten’ die alsnog in de eco-
nomie moeten worden geïnternaliseerd.

Het alsnog internaliseren van deze ef-
fecten brengt hoge kosten met zich mee.
Het idee is dat dit ‘via de markt’ moet ge-
beuren, waarbij technologische innovatie
de hoofdrol speelt. Voorstanders hiervan
roepen zelfs dat we aan deze innovaties
gaan ‘verdienen’.

Deze comfortabele uitweg stuit echter
op een verkoopprobleem. Bieden duurza-
me producten geen extra nut, of moet er
zelfs worden ingeleverd op comfort, dan
kunnen ze niet op eigen benen staan en
moet de overheid de afzet garanderen. Zo
wordt de elektrische auto gepromoot met
gratis opladen. In plaats van mobiliteit te
beprijzen wordt de brandstof gratis ter
beschikking gesteld. Zo komt er nooit iets
terecht van afrekenen van milieukosten.

Het laat ook zien dat duurzame pro-
ducten niet zonder de overheid kunnen.
Die moet milieu belastende praktijken
duurder maken en met de opbrengsten
daarvan de kosten van duurzame produc-
ten verlagen. Door rechts wordt deze aan-
pak voorgesteld als het subsidiëren van
onrendabele en inefficiënte producten.

Innovatie voor duurzaamheid is niet
totaal zinloos. Maar de belofte dat techno-
logie achter de rug van mensen om geruis-

loos een duurzame samenleving optrekt,
ontneemt het zicht op de simpele waar-
heid dat voor het onmiddellijk aanpak-
ken van duurzaamheidsproblemen hele-
maal geen technologische revoluties no-
dig zijn. Zonder veel problemen kunnen
Nederlanders met bestaande middelen
hun ecologische voetafdruk terugbren-
gen tot een kwart en daarbij een prima le-
ven leiden. Terugval tot de steentijd is
daarvoor niet nodig. Wat wel nodig is zijn
ingrijpende veranderingen in leefge-
woonten.

Duurzaam leven is een leven met een
ander ritme, andere smaken, andere rela-
ties met de omgeving die horen bij andere
manieren van doen. Wees de verandering
die je wenst, zei Gandhi. Dichter bij je
werk gaan wonen, vaker thuiswerken, rei-
zen per fiets en trein, het routineuze stuk
vlees vervangen door creatief koken met
plantaardige producten, de koemelk ver-
vangen door sojamelk. Minder lampen
aan, je was ophangen, weinig stoken in
een geïsoleerd, compact appartement.

Maar voor een dergelijke transitie moet
je wel zelf moeite doen. Die wordt niet
achter je rug om gemaakt door knappe
koppen en gewiekste ondernemers.

Net als technologische innovatie wordt
verandering van levensstijl gedreven door
creativiteit en plezier in experimenten,
anderzijds door een gevoel van ongemak
over een wereld die te sterk gericht is op
eigen voordeel ten koste van anderen. Om
het in de woorden van schrijver Jonathan
Franzen te zeggen: je morele positie in de-
ze wereld wordt er houdbaarder door.

Jaap Jelsma was als technieksocioloog
verbonden aan de Universiteit Twente.

Met groene stroom kun je
niets meer dan met
traditionele stroom

Illustratie Cyprian Koscielniak

Duitsland verdient het
niet te worden beschimpt

Met toenemende verontrusting
en woede lees ik over de bejege-
ning van Duitsland, dat het ‘arro-
gant’, zelfs simpel en anti-Euro-
pees zou zijn, waar het land alleen
wil dat verdragen en afspraken
worden nagekomen en vooral af-
gedwongen kunnen worden. Het
is een schande wat hier gebeurt.

Als Spanje, Griekenland, Portu-
gal, Italië en België geen orde op
zaken stellen, moet Nederland uit
de euro stappen.

Vooral de positie van D66 is bi-
zar: in Nederland een ogenschijn-
lijk ondemocratische, maar wel
goed functionerende rol van de
monarchie aan de kaak stellen, en
op Europees niveau een blanco
cheque geven voor de meest apert
ondemocratische, niet transpa-
rante en door koehandel gekozen
onaantastbare Eurocraten.
Maarten Koning
Amsterdam

Stedelijk Museum stelt
belachelijke taaleis

Ik ben zeer verontrust over de ma-
te van bezuiniging die ook mijn
partij, de VVD, op de begroting
van kunst en cultuur wil doorvoe-
ren. En dan ook nog eens een ver-
hoging van de btw naar 19 pro-
cent, terwijl voor onder meer het
verlenen van toegang tot sport-
evenementen, dus ook voetbal-
wedstrijden, het lage tarief van
kracht blijft. Evenzeer schrok ik
van wat Reinjan Mulder schreef
op de opiniepagina van 14 decem-
ber. De Amerikaanse directeur
van het Stedelijk Museum in Am-
sterdam, Ann Goldstein, stelt als
functie-eis voor haar te benoemen
assistent dat deze een native spea-
ker American English moet zijn. Ik
kon het eerst niet geloven. Ik wil-
de het niet geloven. Het zijn der-
gelijke leden van wat een cultuur-
maffia lijkt te zijn die kunst en
cultuur een slechte naam bezor-
gen. Derhalve zijn zij koren op de
molen van van de PVV en aanver-
wa n t e n .

Helemaal bont maakt de Am-
sterdamse wethouder Gehrels
(cultuur, PvdA) het door deze be-
lachelijke eis nog te verdedigen
ook.
Jan Schultheiss
Amersfoort

Ook Duitse bezetter
verbood ritueel slachten

De Tweede Kamer verwierp op 7
december de motie-Graus (32.500
XIII, nr. 107) waarin gevraagd
werd om een verbod op rituele
slachting van dieren (NRC Han-
delsblad, 8 december). In het Ka-
merdebat is geen aandacht be-
steed aan het feit dat in Nederland
vijf jaar lang een dergelijk verbod
heeft gegolden, nl. van 5 augustus
1940 tot 5 mei 1945. Dat verbod
was een van de eerste maatregelen
van de Duitse bezetter (Verorde-
ning 80 van 31 juli 1949, uitge-
vaardigd door Rijkscommissaris
Seyss-Inquart, gepubliceerd in
het Verordeningenblad voor het bezet-
te Nederlandsche gebied 1940, pag .
247). Art. l lid 1 daarvan luidt:
‘Warmbloedige dieren moeten bij
het slachten, voordat het bloed
begint te vloeien, worden ver-
doofd.’

J. Presser duidt deze verorde-
ning als een tegen de joden ge-
richte maatregel, omdat in joodse
kring ritueel geslacht werd (On-
dergang I, pag. 23). Ik wil de PVV
niet kwalificeren als een fascisti-
sche partij. De indruk dringt zich
echter op dat de motie zich richt
tegen het halal slachten van die-
ren door moslims. Enig historisch
besef had kunnen voorkomen dat
de PVV een motie indiende die
verdacht veel lijkt op Verordening
80 en had de meerderheid van de
kamer wellicht weerhouden wel
steun te geven aan de tweede mo-
tie van de heer Graus die een salon-
fähige variant is op zijn eerste mo-
tie. In die tweede motie werd ge-
vraagd om een verplicht etiket op
halalvlees om te verhinderen dat
consumenten onwetend dieron-
vriendelijk geslacht vlees kopen
(motie 32.500, XIII, nr. 111).
Mr Arnoud Willems
Advocaat te Amsterdam

Eerste Kamer: eis
belastingplan in delen

De Eerste Kamer heeft een motie
aangenomen tegen de btw-verho-
ging op kunsten. De kans dat het
kabinet via een noodwetje snel het
belastingplan aanpast is gering.
De Eerste Kamer rest dan alleen
nog maar de nucleaire optie om
het hele belastingplan te verwer-
pen. Voor deze optie is echter geen
meerderheid.

Deze impasse kan voortaan
voorkomen worden als de Eerste
Kamer een belastingplan in delen
eist. Deel 1 is reparatiewetgeving
en klweine wijzigingen, deel 2
zijn dan de nieuwe plannen. Zo
kunnen ze nieuwe plannen afwij-
zen, zonder dat daardoor de nood-
zakelijke onderdelen van het be-
lastingplan vervallen.

Hoe dwingt de Eerste Kamer dit
af? Door gewoon ieder belasting-
plan met nieuw beleid af te wij-
zen, totdat er twee aparte belas-
tingplannen worden ingediend.
De Eerste Kamer moet nu een
apart stemrecht eisen voor nieuwe
belastingplannen, anders zullen
ze dit nooit krijgen.
Martijn Paping, MSc
Fiscaal econoom en promovendus
aan de Rijksuniversiteit Gronin-
gen

Geen JSF bespaart vele
miljoenen voor Defensie

Minister Hillen van Defensie
komt in februari met uitgewerkte
bezuinigingsplannen. Eén mil-
jard bezuinigen, 10.000 militairen
dreigen hun baan te verliezen.
Maar dat kan anders.

De eerste bezuiniging kan al in
februari binnengehaald worden.
De Tweede Kamer moet dan een
besluit nemen over het bestellen
van twee JSF-testtoestellen. Be-
sparing 275 miljoen.

Daar kunnen alleen al zo’n
7.000 banen bij Defensie een jaar
lang door gered worden. De nood-
zaak voor aanschaf van de JSF is er
niet. Noorwegen, Denemarken,
Canada, Italië en Australië blijven
volop meedoen in de ontwikke-
ling van de JSF, maar kopen geen
testtoestellen. Deze landen krij-
gen ook volop tegenorders.

Grote bezuinigingen zijn ver-
der te halen in de aanschaf van een
ander vliegtuig. De Saab Gripen
NG biedt 85 toestellen aan voor
4,8 miljard, terwijl nu 6,2 miljard
uitgetrokken is voor de JSF. De ex-
ploitatie van de Saab Gripen is
over dertig jaar ook nog eens vijf
miljard euro goedkoper. Hoeveel
honderden banen kunnen daar
wel niet mee behouden worden?
De 1,4 miljard prijsstijging levert
geen werkgelegenheid in Neder-
land op. Het kost juist banen. Kie-
zen voor een goedkoper toestel is
tegelijkertijd kiezen voor het ei-
gen personeel, voor meer operati-
onele toestellen en voor twee
v l i e g b a s e s.
Geert Verf en
Gerard Veldman
Marssum/Cornjum

Neurochirurgen snijden
heus niet maar raak

In aanvulling op het artikel ‘Me-
disch specialisten doen te veel on-
nodige operaties’ (NRC Handels-
blad, 13 december) het volgende.
Voor de rughernia bestaat een
richtlijn waar de kleine beroeps-
groep van neurochirurgen zich
goed aan houdt. Rughernia’s wor-
den niet in elk ziekenhuis geope-
reerd. Er zijn daarnaast centra die
zich er speciaal op toeleggen. Die
opereren dus inderdaad meer dan
andere en zo heb je al forse ver-
schillen. Er zijn ook wachtlijsten.
Er is voor ons absoluut geen nood-
zaak zo veel mogelijk patiënten te
opereren zolang deze er nog zijn.

Alleen kijkend naar de getallen
zou je kunnen concluderen dat er
ziekenhuizen zijn die te weinig
opereren en de patiënten aan hun
lot overlaten. In plaats van verlost
van de pijn wordt hun de operatie
onthouden en blijven ze pijn lij-
den.

Niet de specialisten, maar de
verzekeraars zijn op geld belust.
Immers, een niet geopereerde pa-
tiënt is goedkoper.
Dr. D.J .  Zeilstra
Neurochirurg, Zwolle

Rechts domineert de politiek en dus het nieuws

‘K
wòòooooòòmkomkom-
komkomkom!” Zo roept
Henk Bleker iedere och-

tend zijn lievelingspaard, Wol-
ling’s Dauphine II, uit de wei. In
De Wereld Draait Door van 5 oktober
deed de toenmalig CDA-partij-
voorzitter voor hoe dat gaat. Met-
een na Bleekers lokroep pakte tv-
recensent Hans Beerekamp van
NRC Handelsblad zijn schriftje en
zette een streepje. Weer een blan-
ke, rechtse man op de tv.

Na drie maanden talkshowgas-
ten turven was er maar één uit-
komst mogelijk: „De Nederlandse
publieke omroep heeft een ruk
naar rechts gemaakt” (NRC Han-
delsblad, 9 december). In de ‘top
100 van sprekers in nieuwspro-

Een liberale premier en een

gedoogconstructie: logisch

dat ‘r e ch t s ’ vaak aanschoof

bij de publieke omroep. Zo

moet journalistiek werken,

betoogt Frank Provoost.

gramma’s’ stonden maar liefst 47
rechtse politici, tegenover slechts
17 linkse. Behalve het voorpagina-
bericht besteedde de krant er nog
twee pagina’s aan. De conclusie:
„de linkse omroep is een mythe”.
Werd actualiteitrubrieken eerder
onterecht verweten ‘drie keer de
Vo l k s k r a n t ’ te zijn, nu begonnen ze
‘steeds meer op drie keer De Tele-
graaf’ te lijken. „Het gebrek aan re-
presentativiteit is er groter door
geworden. De omroep was al niet
links en is dat nu nog minder ge-
worden.”

De recensent had zich de moeite
van het turven kunnen besparen.
Hij heeft namelijk gemeten tussen
september en december. In die pe-
riode mocht, na een moeizame for-
matie, de eerste liberale premier
sinds 1918 regeren met een van de
grootste verliezers van de verkie-
zingen. Die constructie werd ge-
doogd door een ondemocratische
partij vol – al dan niet veroordeel-
de – charlatans, en o ja, hun leider
was verwikkeld in een rechtszaak
met de staat.

De bijbehorende topdrie –
Maxime Verhagen (38 optredens),

Mark Rutte (36) en Geert Wilders
(34) – had iedereen ook kunnen ra-
den zonder streepjes te zetten. Dat
Rutte met de tweede plaats genoe-
gen moet nemen, komt doordat de
samenwerking met de PVV het
CDA tot op het bot verdeelde.

Dat verklaart ook meteen de
hoogste nieuwe binnenkomer op
de lijst: Henk Bleker. Hij sleepte de

partij door het congres der con-
gressen en verdiende zo de vijfde
plaats. Met dank aan de dissidente
Kamerleden Kathleen Ferrier en
Ad Koppejan (CDA), met stip bin-
nen op plaats dertien en achttien.

Bleker werd vervolgens beloond
voor goed gedrag. Hij werd staats-
secretaris (zo werkt Den Haag) én
DWDD-stamgast (zo werkt Hilver-
sum). Een politicus die bereid is li-
ve op tv zijn paard te roepen, mag
altijd terugkomen, het liefst zo

vaak mogelijk.
Is John Lennon dertig jaar

dood? Bleker vertelt hoe hij zich
als vijftienjarige liet kaalscheren
om The White Album van The Beat-
les te kunnen kopen. Had hij dat
een week eerder gedaan, dan had
hij zijn dertigste streepje verdiend
en stond hij samen met Job Cohen
op de vierde plaats. Dan had de pu-

blieke omroep ‘een nog grotere
ruk naar rechts’ gemaakt.

Als Beerekamp kan turven, kan
ik dat ook. Zie daar: in het digitale
krantenarchief van NRC Handels-
blad wint Geert Wilders (347 arti-
kelen) op zijn sloffen van Rutte
(192) en Verhagen (149). Maakt dat
NRC Handelsblad nog rechtser
dan de publieke omroep?

Welnee. De krant deed – net zo-
als de nieuwsprogramma’s – ge-
woon haar werk. Rechts domi-

neert de politiek, dus ook het
n i e u w s.

Belangrijker dan schijnstatis-
tiek en gegoochel met cijfers is de
misplaatste aanname dat een pro-
gramma zo links of rechts is als de
gasten die er aanschuiven. De
rechtse talking heads zaten de afge-
lopen maanden echt niet in de
zendtijd voor politieke partijen.
Ze moesten uitleggen waarom
hun partij in tweeën was gespleten
(CDA) of waarom ze met een slok
op hadden gereden, hun buren be-
dreigden, klappen uitdeelden of
fraudeerden (PVV).

Po w N e w s mag dan wekelijks
linkse beroepsdemonstranten pla-
gen, Rutger Castricum stuurde
ook de eerste PVV’er naar huis.
Wakker Nederland plugt bijna dage-
lijks Telegraaf-journalisten die
hun primeurs komen uitventen,
maar dat is moeiteloos weg te stre-
pen tegen de tenenkrommende
manier waarop Uitgesproken VARA
de Rode Haan opnieuw probeert te
laten kakelen.

De enige televisie waarbij rechts
zijn vingers kan aflikken vind je
niet bij de publieke omroep, maar

bij RTL7. Daar worden iedere zon-
dag politici streng ondervraagd
over weggegooid geld aan ontwik-
kelingshulp. Hier hoeft het Om-
roepkoor niet te proberen
flashmobbend hun ‘schreeuw om
cultuur’ te laten horen, zoals on-
langs bij Pauw & Witteman.

Voor het knapperend hout-
vuurtje in een protserig Noord-
wijks hotel vertelt Thomas Lepel-
tak aan Harry Mens wat er – ook in
rechtse tijden – mis is met Neder-
land. Zomaar een dialoog uit de
laatste aflevering:

„Burgers worden stukgemaakt
met ons belastinggeld.”

„Het komt erop neer dat je twee
keer moet nadenken voordat je
met de staat in zee gaat.”

„Vroeger kostte een pilsje twee
gulden, nu twee euro.”

„Fijn dat je er was, we gaan
brunchen. Dat moet heerlijk sma-
ken met die truffels. En Suze ging
voor ons naar de Miljonair Fair.
Kijkt u mee.”

Frank Provoost is hoofdredacteur
van Leids Universitair Weekblad
Mare.

Henk Bleker werd beloond voor goed gedrag:
een politicus die bereid is live op tv zijn paard te
roepen, mag altijd terugkomen


