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Deze zomer zag ik een installatie in het museumvoor moderne kunst Castello di Rivoli
even boven Turijn. In een enorme zaalzat,
voor een grote witte wand. een kleineJongensfiguur. Met zijn grijze tweed pakie van
colbert en plus fours en zUn veterlaarsjes zag
hU er een beetje mat uit. Ret figuurtje. zdn
~n meter groot, zat op zUn knie~n en bad,
met gevouwen handen en de ogen devoot
naar boven gericlit. Bij nadere inspectie herkende ik in bet gezicht de bekende tronie
van Adolf Hitler. Het was een subtiele maar
bevreemdende installatie gemaakt door de
Italiaanse kunstenaar Maurizio Cattelan.
Een kinderfiguur maar met bet hoofd van
een volwassen man. Een lijfvol onschuld
maar met bet hoofd dat we kennen als
symbool van bet kwaad. En waar Hitler
meest uitvergroot wordt getoond (denk aan
Thumph des Willens van Leni Riefenstabi)
was dit eenjuist een verkleining.

was in die zin een poging om ann te geven
boe krampacbtig wij met bet symbool van
bet kwaad omgaan.

Een goede maand later zorgde dezelfde installatievoor commode in Rotterdam. Ret
Museum Boijmans werd gekritiseerd. Was
bet niet smakeloos om een afbeelding van
Hitler ten toon te stellen in een stad die zoveel geleden bad? Was bet niet kwetsend
naar de mensen die de Tweede Wereldoorlog
badden meegemaakt? Tja. Die afbeelding.
Dat was nu precies het punt. Cattalan noemde de installatie niet voor niets ‘Hixn~. Ret
was, viii naarJ.K. Rowling, een afbeelding
van ‘Hij die niet afgebeeld mag worderi. Ret

Ret incident lijkt illustratiefvoor de verminderde belangstelling voor en bereidbeid tot
bet aangaan van een discussie, tot het uitwisselen van ideeen en opvattingen, laat
staan een interesse om door gedacbtewisseling met andersdenkenden tot nieuwe meningen ofzelfs overtuigingen te komen.
1k wil vanavond een lans breken voor een
weerbare samenleving als doel van progressieve politiek. De weerbare samenleving is
een samenleving die steeds, ook in moeilijke
en conflictrijke situaties, de gelegenheid

In de Rotterdamse gemeenteraad pleitten
vertegenwoordigers van Leefbaar Rotterdam
voor verwijdering van bet beeldje en er werd
zelfs gedreigd met een korting op de subsidie
voor bet museum. Door adequaat optreden
van de wetbouder voor cultuur kwam bet uiteindelijk met zover. Tocb biedt de commotie
in Rotterdam stofvoor reflectie. Er ontstond
een politieke rel over een installatie die memand bad gezien. De tentoonstellingsvrijbeid
van bet museum werd ter discussie gesteld
met oog op het vergrijp tegen de goede
smaak. Er was geen interesse voor de vraag
wat de kunstenaar zou kunnen hebben witlen verbeelden, en er werd geen poging
ondernomen om uit te vinden wat de museumdirectie aan bet beeld intrigeerde.

biedt tot gedachtewisseling tussen burgers,
bestuurders en professionals. Ret is een
samenleving waar de overbeid de betekenis
van een autonome en kritiscbe publieke
afeer onderkent, ook wanneer daar baar onwelgevallige idee~n naar voren worden gebrscbt. Ret is, tenslotte, een samenleving die
zich kenmerkt door de wijze waarop op crises en conflicten wordt gereageerd: niet verkrampt maar vanuit de overtuiging datjuist
dan via de gedeelde ervaring en verwerking
van crises de weerbaarbeid van de samenleving kan worden versterkt. Een samenle-

ving, met andere woorden, waarin de construcdeve waarde van conflicten op waarde
wordt geschat.
1k zie de gedacbte van de weerbare samenleving in samenbang met een pleidooi voor
een nieuwe progressieve cultuurpolitiek. Een
dergelijke actieve cultuurpolidek kan helpen
om progressieve polidek weer meer eigen
kleur te geven in een did waarin bet denken
over maatscbappelijke conflicten voortdurend wordt geduid in de negadeve termen
van integrade en veiligheid.

De macht van het vertoog van veiligheid en integratie
Ret is nog maar een paarjaar geleden dat
een gerespecteerd commentator zich afvroeg
1 die door
welke ricliting de linkse ‘mistral’
Europa waaide zou nemen. In ontbutaend
korte tijd is de polideke dominande van progressieve en met name sociaal-democratische partijen in Europa echter doorbroken.
In sommige landen Iijkt regeermacbt verder
weg dan ooit. In Nederland, waar bet economisch onder sociaal-democradscbe leiding
jaren buitengewoon goed is gegaan, bleek
bet niet mo~elijk om dit economiscb succes
in electorate winst om te zetten. Integendeel.
Dc veranderde verboudingen komen tot uitdrukking in verschuivingen in zeteltal. Maar
progressieve partijen zijn ook de macbt over
de publieke en politieke agenda volledig
kwijtgeraakt. Nergens zien we dat zo pregnant als in bet uiterst curieus verlopende
polideke jaar 2002 in Nederland. Bij de in

aller baast berscbreven verkiezingsmanifesten bebben ook progressieve partijen de
tbema~s veiligheid en integrade zwaar aangezet. Zwaardere straffen, lik op stuk. inburgering, bebeersing van de Nederlandse taal,
bet pleidooi voor een ‘berstel’ van normen
en waarden, inbreken op de vrijbeid van
onderwijs, bet berstellen van de autoriteit
van (gejiniformeerde) gezagsdragers: bet zijn
de nieuwe sleuteltbemas.
Ret lijkt slecbt mogelijk omje als politicus
aan de orde van dit omvattende vertoog van
veiligheid en integrade te onttrekken. Nu
overal de mantra~s van veiligheid en integratie weerklinken, opende Femke Ralsema. de
nieuwe leider van Groen Links, baar campagne met een pleidooi voor meer respect
in de samenleving. Natuurl(jk, dit moet worden begrepen in de context van de strijd om
gunst van de CDA kiezer. Maar is ‘respect’

wet een thema waarmee progressieve polltiek zich laat defini~ren? Wat last zich binnen de nieuwe discursieve context nog betekenisvol zeggen? Is bet bijvoorbeeld wet
mogelijk om binnen die orde te spreken
over bet cre~ren van nieuwe, meer recbtvaardige, of meer inspirerende verbanden?
Of zijn tbemds als veiligheid en integratie
inherent conservadef? Is bet wet mogelijk
om via de tbema~s veiligheid en integratie te
komen tot nieuwe constellaties van samenwerking tussen burgers, overbeid en professionals? Of zou een progressieve politiek
bepaalde accenten nadrukkelijk anders moeten leggen? En, in bet verlengde biervan,
vraagt een progressieve polidek in feite wetlicbt om discussie in andere verbanden, op
andere plaatsen, die niet gedomineerd zijn
door bet denken over veiligheid en integrade?
Wie een eigenstandige progressieve benadering wil definiliren moet zich wet rekenschap geven van bet feit dat de relade tussen overbeid en burger de laatste jaren ingrijpend isveranderd. Tenminste due factoren bepaten de receptie van progressieve
getuiden in de huidige tijd:
• Er is sprake van een nieuwe ‘zelfredzame’
burger die zijn zaakjes zelfwet regelt maar
tegelijk onmachdg is om met andersdenkenden tot een bevredigend vergelijk te
komen;
• Dit wordt paradoxaal genoeg gecombineerd
met een roep om een daadkracbtige overbeid. Er is sprake van een ‘democratiscb
ongeduld’ (Jack Burgers) bij burgers. Komt
de overbeid niet snel te bulp dan neemt de
burger bet recbt zelfin de band;

Er is sprake van een verloren vertrouwen
in professionals. Of bet nu gast om de leraar of onderwijzer op school, de dokter
of verpleegster in bet ziekenbuis of de wetzijnswerker of agent in de buurt: bun autOriteit en bun status als deskundige wordt
steeds vaker in twijfel getrokken.
‘I want it all and I want it now’ was de typering die de politicoloogJean Tithe gafvoor
dit nieuwe ‘burgerscba~. Tot voor kort leek
bet ofde polideke discussie economiscb
wellicbt gewonnen was door recbts, maar
cultured gezien door links. De vrije ontplooiingsgeuichte burger, bet doorbreken
van de gevesdgde gezagsverboudingen: bet
leek een succes voor bet naar emancipatie
en macbtsgelijkbeid strevende linkse blok.
Maar belangrijk was dat die individuele ontplooiing aldjd gecombineerd werd met een
duideijke tolerantie naar anderen.
Inmiddels moet dat beeld worden bijgesteld.
Ook cultured gezien heeft links de slag
voorlopig verloren. Tolerantie is soft, er is
een roep om nicuwe autoriteit, om duidelijke lijnen en om nieuwe repressie.
Zie bier de opgave voor de weerbare samenleving. Wat kan bet progressieve antwoord zijn op bet veihigheids- en integratievertoog als we de opkomst van de zelfredzame burger, de roep om een daadkracbtige overbeid en bersteld gezag, en de afgenomen waardering voor professionals in
ogenscbouw nemen? Als bandreiking wit ik
vanavond de contouren schetsen van cen
nieuwe cultuurpohitiek gericbt op bet
vormgeven van ‘constructieve~ conflicten.
en gedeelde ervaringen.
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De maatschappelijke betekenis van conflicten
De opkomst van veiligheid en integratie als
politieke tbema~s is niet van vandaag of gisteren. Binnen de sociologie wordt at langer
onderkend dat onze moderne samenleving
een pre-occupatie met veiligheid en risicds
ontwikkelt. Utrich Beck stelde midden de
jaren rachtig dat maatscbappelijke conflicten in de toekomst meer zouden gaan over
de verdeling van risico’s, onveiligheid en
andere onwelgevallige zaken dan over de
verdeling van welvaart.
De moderne samenleving, zo postuleerde
Beck, gaat ten onder aan baar eigen succes. We zijn wellicbt succesvol in bet produceren van welvaart en materi~le groei
(athoewel aanzienlijk minder goed in bet
oplossen van structurete armoede). maar
weten ons geen raad met de onbedoelde
gevolgen van dit succes: bet ontstaan van
postmateriliIe~ waarden aan de ene kant
en allerlei risico’s van de biotechnologie tot
en met de ecologie aan de andere kant.
Sinds de jaren negentig mogen we bier de
trek naar bet welvarende westen gerust aan
toevoegen, want Beck zelfwas zich maar at
te bewust dat modernisering bistorisch
gezien altijd slecbts in een begrensde ruimTatsgevonden: “Die Burger hate heeft pla
ben ‘Menscbbeit’ gesagt, aber — bestenfalls
Nation’ gemeint.”2 Zie bier onze moderne conditie: bevrijd van materalle onzekerheid en verzekerd van de beste zorg voelen
xvii ons steeds meer omgeven door risico’s
en gevaar. Onlangs beeft Hans Boutellier
in zijn Veiligheidsutopie bier nog een moou
beeld aan toegevoegd. Tegenover bet verlangen naar veiligheid staat de drang tot

vitaliteit, van de culturele icoon van de
succesvolle ondernemer tot het bungyjumpen als symboot van de nieuwe vrijedjdscultuur?
In deze curieuze context is nu veiligheid en
integratie de voertaal van de politiek geworden. De kern (en bet venijn) van dit
vertoog zit hem natuurlijk in de koppeling
van veiligheid aan integratie. Ret maakt
direct duidelijk waar, impliciet de oplossing
gevonden dient te worden: in een berbevestiging van bet bestaande, in een aanpassing van de spreekwoordelijke ‘ander’ aan
de bestaande normen.
Ret vertoog van veiligheid en integratie is
in essentie op orde en evenwicht gerucbt.
Ret is een langgerekte oproep voor een
herstel van de normadeve consensus, de
gedeelde waarden en normen die wij allen
geacbt worden te kennen maar die de zelfredzame burgers, in feite, steeds minder
belijden en beleven. In bet licbt van dit
streven naar orde gelden conflicten als
pathologiscb verscbijnsel. Conflicten zijn
griezelig, verstorend. Ze bedreigen de normadeve consensus en moeten worden bestreden en uitgebannen. Ret hedendaagse
vertoog van veiligbeid en integratie vertoont daarmee de grondfiguren van de sociologische theorue van Talcot Parsons uit
de jaren viiEtig. Ook daar ging bet steeds
om de vraag naar maatscbappelijke orde,
om integratie, om beboud en herstet van
evenwicbt en golden conflicten als ziekelijke uitzondering.

Voor een goed begrip van de uitdagingen
waarvoor wij tbans staan is bet interessant
om de kritiek op die structureel-functionele tbeorie van Parsons nog eens in ogenschouw te nemen. Daarbij is vooral bet
werk van de Duitse socioloog RaIf Dabrendorf interessant. Ru kritiseerde midden
jaren zestig de oii~ntatie op maatscbappelijke orde in Parsons. Riertegenover stelde
hij een benadering waarin de samenleving
werd voorgesteld als een dynamiscb, en
vaak ook conflictrijk verband. Voor hem
was de vraag veeleer hoe een samenleving
omgaat ofom kan gaan met allerlei endogene en exogene bedreigingen van de maatscbappelijke orde. Dabrendorf postuleerde
dat de voorstelling van een maatscbappelijk evenwicbt en een normatieve consensus in feite vaak de uitoefening van
dwang van de ene groep over de andere maskeerde. RiJ bepteitte een berwaardering van de betekenis van bet maatscbappelijk conflict. Dahrendorf stelde dat
maatscbappelijke conflicten de neiging
bebben om zich steeds ‘dicbotooni te
manifesteren, d.w.z. dat er steeds twee elementen of groepen tegenover elkaar worden geplaatst waarbij er ~n groep dominant is en de ander een minderheidspositie vertegenwoordigt. In wezen ging bet bij
deze conflicten dan steeds over de relatieye Ievenskansen van de ene groep ten opzichte van de andere groep.

Orde, evenwicht en consensus over normen en waarden. Verandering, onderlinge
dwang en conflicten over levenskansen.
Ret is niet moeilijk om deze twee posities
te spiegelen in bet bedendaagse debat over
veiligheid en integratie. Ret vertoog van
veiligheid en integratie draait steeds om

verbalen van orde, gezag, rust en om vertellingen van patbologische ontsporingen.
Afbankelijk van bet beleidstbema worden
die zaken speciflek ingevuld. De strijd
tegen de graffiti en voor de schone sxraat;
de berpositionering van de agent die eerst
buurtregisseur moest worden maar nu
weer zijn autoriteit op basis van ziin gezagsfunctie dient te berwinnen; de roep
om bet berstel van de ouderlijke macbt.
De ontsporende jongeren van etniscbe
komaf, bet stinks binnensmokkelen van
gedweeli bruidjes. ledereen lijkt zich van

dit vertoog te bedienen. Maar wat staat
bier nu als alternatiefvertoog tegenover?
Aan de andere kant staat natuurhjk niet
de politiek van de eindeloze tolerantie en
onverschilligbeid. Dabrendorf ban niet als
getuige ~ d~charge voor een politiek van
‘laat maar waaied worden opgeroepen.
Integendeel zou ik bijna zeggen. Juist de
nadruk op de bewuste omgang met conflicten en de erkenning van de noodzaak
de vormen te vinden waarbinnen de
samenleving spanningen en smeulende
conflicten productief kan maken, maakt
dat dit een perspectief is dat eigenlijk nog
op een eigen operationalisering wacbt.

Segregatie in de enclave-samenleving
Zoals ieder vertoog gaat ook bet vertoog
van veiligheid en integratie gepaard met
verboden’ thema’s die men maar liever
onbesproken laat. Op dit moment ziin dat
woorden als onzekerbeid en segregatie.
ledereen roept om meer veiligheid maar
wie durft de term ‘onzekerbeid’ nog in de
mond te nemen? Vroeger kon een politicus
welliclit nog een onderscheid maken tussen ‘objectieve’ en ‘subjectieve’ onveiligbeid maar op dit moment worden dergeluke subtiliteiten gezien ats een belediging
van de kiezer. Wie de inzicbten van de
ervarungsdeskundige in perspectief plaatst
wordt electoraal direct afgestraft. De politicus stuurt bet debat niet; bet veiligheidsen integratie vertoog stuurt de politicus.
Toch zijn juist die verboden tbema~s interessant. Neem de segregatie. Ruimtelijk
gezien nemen Westerse landen steeds
meer bet karakter san van een archipel van
monoculturele enclaves. Werk en pret yinden plaats in daartoe afgescbeiden ‘brain>
en leisure’ parks. Groepen burgers nesteten zich in eigen enclaves. Soms verscbansen zich achter geluidswallen, bekken,
schuttingen, alarminscallaties of slagbomen. Maar veel vaker is de markt de sorteermachine. Migrantengroepen klitten bij
elkaar en geven soms georganiseerd aan
liever in eigen wijken te wilten wonen.
Deze ruimtelijke uitsortering voltrekt zich
onder de ogen van de politiek die roept
om integratie, gedeelde normen en waarden en meer sociale cobesie.

1k noem deze ruimtelijke uitsortering de
4 Ret is de collectie‘enclave-samenleving’.
ye ruimtelijke neerstag van bet individuele
streven naar veihgbeid, zekerbeid en geborgenbeid. Maatscbappelijk bevocbten, en
politiek niet bestreden. En de markt speelde er natuurlijk op in. De buizen op de
nieuwbouwlocatie van bet voormalig vliegveld Ypenburg tussen Den Haag en Delft
werden san de man gebracbt met de typering ‘Buitenplaats Ypenburg’. Ypenburg
beloofde zo de rust van een buitenplasts,
een Jandgoed. ver van alle stedelijke sores.
Maar Ypenburg laat direct ook zien dat
ruimtelijke uitsortering de problemen van
de veranderende samenleving natuurlijk
niet zo maar be~indigt. Nog geen jaar na
de oplevering van de eerste buizen stelde
een ret de constructie van Ypenburg als
buitenplasts in een ander daglicbt.5
In de Rijswijkse nieuwbouwwijk Ypenburg bebben buurtbewoners een gezin
weggejaagd. De man zou ‘pedoflel’ zijn.
De politie zegt biervoor geen enkele
aanwijzing te bebben.
Reconstructie levert een beeld op van een
man die in een speeltuintje corrigerend is
opgetreden. Op de acbtergrond speelt een
confrontatie tussen de bewoners van de
dure buizen san bet plantsoen en de bewoners van de goedkope huurbuizen uit de
tussenstrasties. ledereen wilde de stad uit.
maar de enclave maakte nog geen eind san
de stedelijke conflicten.

j
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Zelfs als de segregatie meer radicast was
doorgevoerd en goedkope buur- en dure
koopwoningen op grote~re afstand van elkaar zouden zijn gebouwd, dan nog zouden dergeljike conflicten over bet gedeelde
gebruik van de ruimte zich voordoen. De
incidenten in bet uitgaansleven betreffen
mensen die mijlenver van elkaar wonen,
net zoals agressiviteit in bet verkeer plastsvindt tussen mensen die slecbts even gezamenlijk een boek van de straat met elkaar
deelden. In die zin biedt de enclavesamenleving geen oplossing voor onveiligbeid of onzekerbeid.
We kunnen bet incident ook nog op een
tweede manier bekijken. Namelijk door te
kijken hoe men met bet conflict omging.
Ook op Ypenburg begreep de gemeente
dat zij iets moest doen en organiseerde
men een buurtbijeenkomst.
de gezamenlijke vijand beet vanavond
pedofiel’. Wie in de sporthal op hem
scbeldt krijgt applaus. Is bet toeval dat
de bewoners van de krapste buurwoninkjes (...) bet fanatiekst zUn?”
De enige manier om de gemoederen te
bedaren is te beloven dat er werk zat wor-

den gemaakt met bet afbouwen van de
wijk, met bet weglialen van bouwmateu-ialen en met bet herstel van de woning die
door de boze buurtbewoners was toegetakeld. ‘ Deze scbandvlek wissen we uit!
De reactie op bet incident op Ypenburg is
geen voorbeeld van de weerbaresamenleving. Ret conflict wordt afgekocbt. en de
constructie van de ‘pedofiel’ wordt niet
bevraagd. Ret miskent dat conflicten en
crises in wezen ook een kans zijn voor cutturele politiek. Ret zijn momenten van buitengewone aandacbt die ook later nog een
belangrijke rot zullen blijven spelen in de
berinnering van betrokkenen. In feite bood
bet conflict een unieke kans om met bewoners, politiek en professionals te bepalen
welke gedragsregels eigenlijk zouden moeten gelden in de nieuwe wijk. Conflicten
en crises bebben nucbter beschouwd een
onvermoede kwaliteit: bet zijn momenten
wasrop uitwisseting mogelijk is, waarop
over normen en waarden kan worden
onderbandeld, wasrop. als bet goed wordt
vormgeven, wellicbt zelfs een vergelijk of
een nieuwe start mogelijk is.

De omgang met contlicten
Ret incident roept een bredere vraag op:
boe goed is onze omgang met conflicten
en crises in de stedelijke ruimte eigenlijk?
Conflicten worden vrijwel attijd gevolgd
door bezweringsrituelen. Hier was bet een
buurtvergadering maar ook bij andere con-

flicten maken we gebruik van rituelen. De
stille marsen na incidenten met ‘zinloos’
geweld, bet eerbetoon door bloemen neer
te leggen. De rituelen zijn van belang waar
ze collectief uitdrukken welke normatieve
regels de samenleving gerespecteerd wil
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zien. De massaliteit ervan geeft vaak aan
boezeer men bet vergrijp afkeurt. Ret is
ecbter maar de vraag of deze omgang met
crises en conflicten betpt om deze conflicten banteerbaar te maken.

In de enclavesamenleving zijn mensen zeer
bedreven in bet langs elkaar been leven.
De acbterkant van deze ‘cultuur van vermijding’ is dat mensen steeds minder in
staat zijn om, wanneer zich dan onverboopt
een confrontatie voordoet. op een goede
wijze met de confrontatie om te gaan. Mijn
stelling is dat we juist bier andere rituelen
en settings nodig bebben.
Rituelen als oplossing? Is dat wel van deze
djd? Wordt bier straks een voormoderne
oplossing voor de problemen van een
postmoderne samenleving voorgesteld?
Nee, mijn stelling is dat wejuist nu vaak
op een voormoderne manier omgaan met
conflicten. Als moderne magi~rs proberen
we problemen te bezweren terwijl ze juist
sanleiding zouden moeten zijn voor een
uitwisseling van idee~n en gedacbten. De
witte marsen, de stille tocbten. bet brandmerken van andersdenkenden: dat is
maar al te vaak — de praktijk. De vraag is
wat wij da~ tegenover kunnen stellen.
De weerbare samenleving toonde zicb wet
bij bet incident rond de opera Ai~ja en de
vrouwen van Medina die op 9 februari
2001 baar wereldpremi~re zou beleven in
6 Wat een van de
bet Theater Zuidplein.
boogtepunten van ‘Rotterdam - culturele
boofdstad’ bad moeten worden werd voortijilig afgelast. De opvoering paste in wezen

precies in de weerbare samenleving. Gerrit
Timmers, de regisseur van bet Onafbankelijk Toneel. wilde met de opvoering een
ander beeld van de islam neerzetten. De
curatoren van ‘Rotterdam - culturete boofdstad’ zageri de productie als een mooie manier om te taten zien dat kunst een samenbindende kracbt in de samenteving kan
bebben. De voorgenomen verbeelding van
bet teven van de profeet stuitte ecbter op
verzet uit islamitische boek en uiteindelijk
ging de productie niet door omdat diverse
acteurs van Marokkaanse acbtergrond werden bedreigd. Men tiet bet bier niet bij zitten. Er werd een debat georganiseerd waarin door betrokkenen pubtieketijk werd gereflecteerd op bet gebeurde.
In baar evatuatie van Rotterdam Culturele
Hoofdstad citeert Liesbeth Levy uit bet
dagboek van regisseur Gerrit Timmers:
‘In bet Zuidptein gonst bet reeds ats we
aankomen. Ret is ongetofeljik druk.
Kamerleden, de leden van de gemeentemad, ambtenaren, journalisten, de migrantenomroep. Veel Nedertanders maar
zeker zoveel Marokkanen. De inleiders
laten zich niet onbetuigd. Benali breekt
een tans voor de vrijheid van meningsuiting en Benzakour vraagt begrip voor
de beperkingen die de zangers in Marokko bebben. Micba~t Zeeman overtreft
zicbzetfals panelleider door scberp te
zijn zonder in cynisme te vervallen. Hij
brengt de zaat regetmatig san het tachen.
Rij ondervraagt mU scberp over mijn
artistleke geweten (...) Zeeman geeft en
ontneemt bet woord op een strenge maar
recbtvaardige manier. De zant weet zich te

bebeersen en uitgezonderd een incidenteel gescandeerd Allah is groot’ en een
paar opmerkingen van een recbtse Nedertander die ktaagt dat de Marokkanen
at te veet privileges hebben, blijft ieders
aandacht gespannen en laat men elkaar
uitpraten. Zelfs als dat soms in bet Ambiscb is. Zeeman zet de panelleden aan
tot scherpe uitspraken. Imam Khgairgoen
ontkomt er niet aan duidelijk te maken
dat als bet gaat om de godsdienst wat
hem betreft de wetten van de islam boven
die van de Nederlandse staat gaan.
Abmed Aboutaleb vertegenwoordigt met
Naima Azough de meer gematigde kant.
Zij en gelukkig ook anderen in de zasl
tonen dat bet gezicbt van de islam niet
aldid betzelfde is en aan veranderingen
onderbevig. IJitersard worilt er geen ‘optossing’ van bet dilemma ‘artistieke vrijheid’ tegenover ‘respect voor geloof’ gevonden. Eeuwen getoofzijn op een avond
Zuidplein niet in overeenstemniing te
brengen met een psar decennia Nederlandse openbeid en toterande. Nog 50
jaar geteden leek Nederland wellicbt meer
op Marokko dan we ons nu nog bewust
z(jn. En toch is deze avond een fenomeen. 1k spreek na afloop van die avond
mensen, Nederlanders en Marokkanen.
ledereen is ervan overtuigd dat bier iets
bijzonders is gebeurd en dat degenen die
er niet bij zijn geweest een bistoriscb
moment bebben gemist.

Ret scherpe debat over Aisia had zin, concludeerde de Votkskrant de volgende dag.
Juist.
Waar bij de ret rond de installatie van
Maurizio Cattelan sprake was van een cuttuur van vermijding vond men bij de voorstetting Aisja na de afgetasting toch nog
een manier om bet conflict productief te
maken. Natuurlijk was bet veet beter geweest ats de voorstelting gewoon was doorgegaan. Maar bet verstag geeft aan boe
men, al improviserend, een vorm wist te
vinden waarin bet conflict in een bewust
gei~nsceneerde setting aanteiding wend
voor een uitwisseting van gedacbten en
acbtergronden. Sterker nog, die uitwisseting vormde zelf weer de basis voor een
nieuw verbaal: bet verlisat van de ‘bijzondere gebeurtenis’ en bet ‘historische moment’. Rotterdam bouwde met de scherpe
discussie aan een weerbare samenleving.
Riermee kan de opdracht voor de weerbare samenleving ook scberper worden
gesteld: de weerbare samenteving weet
steeds settings te bedenken waar bet mogelijk is om constructief met conflicten om
te gaan. De weerbare samenleving wordt
gekenmerkt door creativiteit in bet ensceneren van de politiek, in bet vinden van de
vormen die een uitwisseling productief
weten te maken. De weerbare samenleving
is niet per se vormyast maar wet virtuoos
in bet vinden van nieuwe vormen. En via
die vormen produceert de weerbare samenleving aan gedeelde ervaringen die
weer de basis vormen voor baar nieuwe
verbaten over die gedeelde ervaringen.

Naast de virtuositeit in bet bedenken van
nieuwe settings zou ook de waarderingvoor
ritueten in de omgang met stuimerende conflicten kunnen worden genoemd. De cuttuursociotoog Gabriel van den Brink merkte
onlangs op dat krenkingen juist uit de band
l?pen in situades zijn ‘waar de gedragsregets
onduidebik zijn’ zoals in bet uitgaansleven.
bii voetbatwedstrijden. in bet openbaar vervoer en in andere anonieme omgevingen
Afgezien van bet feit dat vele van deze sferen
steclits scbijnbaar zonder regets functioneren, beeft bU bier een punt. Je zou ook kunnen zeggen dat bet deze sferen aan rutuelen
ontbreekt waarin de regets routinematig en
geregeld opnieuw worden bevesdgd. Een
van de grote cultuurpotitieke opgaven is bet
uitvinden van praktjjken waann die gedeelde
gedragsregets kunnen worden benoemd en
uitgedragen, en bet helpen ontstaan van

ritueten die deze gedragsregets scbijnbaar
terloops belpen bevestigen.
De gedacbte van een weerbare samenteving
moet natuurlijk niet worden verstaan ats
een badinerend verwerpen van collectief
beteden en diepgevoelde emodes die tot
uitdrukking komen in de rituelen als stille
marsen ofbloemleggingen. In die zin beeft
de socioloog Trommel getlik als bij zegt dat
we bet domein van de emoties at te tang
bebben onderdrukt. De stille mars cre~ert
bovendien ook weer een verbaat van g~edeetde ervaring. Maar aan de andere kant is de
sdlle mars voorat een emotionete uittaatktep. Ret is bet gedeeld uitdragen van morete verontwaardiging. De weerbare samenteving zoekt ecbter vervolgens naar praktijken
die dergelijke momenten van intense gevoelens productiefkunnen maken.

Een nieuwe cultuurpolitiek
Deze speurtocbt naar nieuwe interactie en
nieuwe vormen is in wezen onderdeel van
een nieuwe brede cultuurpolitiek. Niet een politiek die vertelt hoe bet boort maar die
zicli ricbt op de confrontatie, op reflectie en
vermeuwing. De knscbt van de weerbare
samenteving bestaat niet in baar capaciteit
zicb af te scbermen maar in baar capaciteit
zich actief tot veranderingen te verbouden.
Wat de Duitsers zo mooi Auseinandersetzung’ noemen. De buidige periode van verwarring vraagt niet om ‘digitate trapveldjes’ of
iets nibitisdsch als ‘toegang tot bet internet’
maar om ptaatsen en gebeurtenissen van

actieve uitwisseling. Juist nu virtuositeit nodig is in bet vinden van de vormen die die
Auseinandersetzung’ tot een betekenisyol
moment maken, ligt een beroep op kunst en
cuttuurpolitiek voor de band.
De weerbare samenteving is ook een mooi
contrapunt tegen bet dominante veiligbeidsen integratie vertoog. Een van de vele beperkingen van dit vertoog is dat bet zich zo
nadrukketijk op bet normaliseren van gedrag ricbt: bet is voorat gerucbt op bet bebeersen yan deviant gedrag ‘aan de onderkant’ van de samenleving. Maar bet is uiter-

mate zwak in bet genereren van nieuwe ambities en verbindingen. Je zou bier tegenover kunnen stellen dat de uitdaging voor de
samenteving veet meer ligt in bet ontwikkelen van een nieuwe normativiteit, van nieuwe perspectieven en nieuwe verbalen. Dat
is bet domein van de cultuurpolitiek.
Deze weg is — ook voor een progressieve
politiek — zeker niet vanzetfsprekend. De intende om cuttuurpolidek in bet teken te
stellenvan een weerbare samenleving van
burgers stuit maar moeizaam aan bij de progressieve cultuurpolitieke traditie. Zonder
uitputtend te willen zijn kunnen we bier
due tradides onderscbeiden: culruurspreiding, avant-garde en strijdcuttuur.
Progressieve cultuurpolitiek ricbtte zicb in
bet verteden maar at te vaak eenz~jdig op
cuttuurspreiding, op bet deelgenoot zijn van
culturete gebeurtenissen. In feite was bet
xnaar zelden verbonden met een reflecde of
kritiek op maatscbappelijke veranderingen.
Ret cultuursocialisme van Henri Potak was
bijvoorbeetd veeteer gebaseend op een in
wezen burgerlijk Bildungsideal. Ret sociatiseren in de ‘canon’ van de westerse cultuur
wend natuurlijk gezien als onderdeet van de
emancipatie van de arbeider. Ret benaderde
cultuur als iets dat los stond van de economiscbe en polideke verboudingen. Ret was
in die zin compenserend netzo goed ats bet
Bildungsideal in Duitsland eerder ats compensatie was ontstaan voor de beperkte
mogelijkbeden voor burgerlijke politieke participatie. Ret emanciperende moment van
die cultuurpolitiek was gnint op een individuatiserende en menitocradscbe benadering

binnen een bestaande gegeven maatscbappetjike orde. Potak banteerde een model van
cuttuurpolitiek volgens bet Jadderprincipe:
progressief was bet inwijden van de arbeider
in de bogere kunsten.
Ook bet cultnursocialisme van Banning en
Vorrink uit dejaren dez-tig (die beiden overigens sterk door Rendrik de Man waren hemvtoed) bad in wezen geen vanzetfiiprekende
verbinding tussen algemeen politiek-mastschappellike ontwikketingen en cultuurbeleving. Wanneer we terugkijken op dejaren van
de socialistiscbejeugdbeweging springt bier
vooral de afkeer van maatscbappelijke modernisering in bet 00g. Voninks ‘gemeenscbapsmens~ was buvoorbeeld in sterke mate ingebed
in de tradirie van de ‘Kutturkritik’ die moderniteit en modernisering ats bedreiging typeerde.
De modeme avant-garde van de jaren dertig
met groeperingen ats de Stijt, bet Nieuwe
Bouwen en het neo-plasticisme vertegenwoordigden een tweede zetfatandige stroming binnen de progressieve cuttuurpolidek.
Kunsezinnige inventiviteit wend bier vaak in
toepassingsgericbte projecten uitgewerkt.
Maar in termen van cultuurpolidek was bier
tocb viii consequent sprake van een scheiding van de kunstenaar van de groepen waarvoor alle inventiviteit bedoeld was. Het was
voor maar zelden door en met de te emanciperen arbeiders.
De derde benadering is die van de strijdcuttour. tdee~n als ‘Agit-pro~ bebben in de tage
landen ecbter nooit een grote rot gespeeld. Een
posideve uitzondening is wat dit betreft de
Vlaamse Internadonale Nieuwe Scene die tocb
decennia tang met enig succes baarvormings-
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toneel beeftvormgegeven en bet polideke bewustzUn van vorige generades beeftvergroot.

Deze tradides bebben nataurljik allemaat bun
eigen waarde maar bieden ecbter minder duidetijke aanknopingspunten voor de cultuurpolitiek gericbt op bet constructieve conflict.
Gelukkig bieden een aantat recente initiadeyen die aanknopingspunten wet.

Ten eerste de Rotterdamse invulling van bet
janr ats ‘culturete boofdstad’ van Europa
(2001). llutiadeven ats ‘Preken voor andermans
parocbie~ of in ins mindere mate de ‘confrontatiegesprekked zijn pracbdge voorbeelden
van een cultnurpolitiek voor de weerbare samenteving. Bjj ‘Preken voor andermans parochit’ wenden geloolligemeenscbappen geconfronteerd met leiders uit andere kerken. Flier
wend bewust gewerkt ann bet versterken van
cutturele mobiliteit’: de capaciteit om anders8
denkenden beter te begrijpen.

Een ander recent voorbeeld van deze cuttuurpolidek voor een weerbare samenleving
vormt de Documents 11 in Kassel. Onder de
teiding van de Nigeriaanse Amerikaan Okwui
Enwezor wend bier getoond hoe maatscbappetjik engagement nieuwe inhoud gegeven
ban worden. Meest interessante verscbijningsvorm was die van de zogenaamde ‘collectieven~: samenwerkingsverbanden tussen
diverse soorten kunstenaars, journalisten.
wetenscbappers en vormgevers. Op de Documents waren kunstenaars bezig met maatschappellike ontwikkelingen en niet op een
manier die de kunstzinnige kwatiteit liet lijden onder de politieke ideologie. Estbedsche
kwatiteit en de geuicbtbeid op interventie in

bet maatscbappelijk debat werden in veet
projecten scbijnbaar moeitetoos met etkaar
verbonden. Meest aangrijpend was wellicbt
bet project van bet collectief ‘Multiplicity’
van Stefano Boeri. In bet project Solid Sea
wierp Mutdplicity in samenwerking met La
Repubhlica nieuw licbt op de ondergang
van een boot met vtucbtetingen jaren eerder op de Middettandse Zee. In bet verlengde daarvan stelde Multiplicity de moraliteit van de Italiaanse samenteving aan
de kaak: hoe kon bet nou dat de ondergang van dit scbip zo maar aan de publieke
discussie voorbij ging?
Ret type coalitie tussen kunstenaars, joumalisten en professionals dat in Kassel als collecdeven wend benoemd zou ons ook moeten
inspireren bU bet nadenken over waar een
progressieve cultuurpolitiek nu om zou moeten gaan. Juist bet doorkruisen van de bokjesgeest, bet doorbreken van de kaders van een
enge ‘kunstpolitiek’ en de maarscbappelijke
ori~ntade biedt amknopingspunten om de
cuttourpolidek nieuwe inboud te geven.
Kunst in engere zin is daarbijjuist beel betangrijk. Voorat waar bet vernieuwend is in bet
vinden van vormen om de dwingende kaders
van beersende vertogen te tonen en nieuwe
perspectieven denkbanr en ervaarbaar te maken. Nu iedereen de wereld lijkt te willen zien
in termen van veiligheid en integr~tie zat veel
aandacbt moeten uitgaan naar bet doorbreken van de kaders van dit vertoog. Dat is niet
enkel een kwesde van argumentade, biervoor
moeten we ook putten uit de registers van wat
in de retorica ‘amplificade? beet. De taatste
Documents toonde aan hoe zeer kunstenaars
daartoe in sraat zijn.

Conclusie: de weerbare samenleving
Altes van waarde moet zicb verweren,
meende Paul Scheffer eerder dit najaar.
Altes van waarde moet zich beweren, zou
je bier aan kunnen toevoegen. Ret is de
discussie over maatscbappelijke gebeurtenissen en de beteving van cutturete initiatieven die uiteindetijk zorgt voor vernieuwing en weerbaarbeid. Die discussie en
gedacbtewisseting mag best fel en schokkend zijn en bepaatd door verscbillen van
inzicbt. Ret is de kunst om de vormen te
vinden waarin die uitwisselingjuist bijdraagt aan een weerbare samenteving.
De uitdaging voor de progressieve politiek
tigt niet attijd maar in bet beroveren van
bet traditionele centrum van de politiek.
Zeker niet als dat veronderstelt dat iedereen zich moet bedienen van een tasl die
zich maar zeer ten dete verdraagt met progressieve potitieke ideaten. Veitigheid en
integratie zUn betangrUke tbema~s. Maar ze
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Een dergelijke cultuurpolitiek is cen onderdeel van een ‘politick van de politick’,
een vernicuwirug van de doelcn, instrumenten en strategieen van progressieve politiek. Uiteraard gaat bet daarbij niet om cen
pasklaar atternatiefvoor bet integratie en
veiligbeidsvertoog. Maar bet zet wel veel
nadrukketijker eigen accenten die de somenteving wetticbt veel beter in stOat ma
ken om om te gaan met de onvermijdelijke
maatscbappetijke conflicten. I-let is cen Nidrage aan wat Agatey zo mooi ILvende
democratie beeft genoemd.
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bebandeten feitelijk atteen de onderkant
van de samenleving. De cultuurpolitiek ats
bier voorgesteld ricbt zicb juist op bet facititeren en vormgeven van nieuwe verbindingen en verhalen. Het kan een cultuurpotitiek contrapunt vormen in de progressieve worsteting met bet integratie- en veitigbeidsvertoog.
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