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Dezezomerzag ik eeninstallatiein hetmu-
seumvoor modernekunstCastellodi Rivoli
evenbovenTurijn. In eenenormezaalzat,
vooreengrotewitte wand.eenkleineJon-
gensfiguur.Metzijn grijze tweedpakievan
colbertenplus fours enzUn veterlaarsjeszag
hUer eenbeetjematuit. Retfiguurtje. zdn
~n metergroot,zatop zUn knie~nenbad,
metgevouwenhandenendeogendevoot
naarbovengericlit. Bij nadereinspectieher-
kendeik in betgezichtdebekendetronie
vanAdolf Hitler. Het waseensubtielemaar
bevreemdendeinstallatiegemaaktdoorde
ItaliaansekunstenaarMaurizioCattelan.
Eenkinderfiguurmaarmetbethoofdvan
eenvolwassenman.Eenlijf vol onschuld
maarmetbethoofd datwe kennenals
symboolvanbetkwaad.EnwaarHitler
meestuitvergroot wordt getoond(denkaan
ThumphdesWillensvanLeni Riefenstabi)
wasdit eenjuisteenverkleining.

Eengoedemaandlaterzorgdedezelfdein-
stallatievoor commodein Rotterdam.Ret
MuseumBoijmanswerdgekritiseerd.Was
betnietsmakeloosom eenafbeeldingvan
Hitler tentoon testellenin eenstaddiezo-
veelgeledenbad?Wasbetniet kwetsend
naarde mensendie deTweedeWereldoorlog

baddenmeegemaakt?Tja. Die afbeelding.
Datwasnu precieshetpunt. Cattalannoem-
dedeinstallatienietvoor niets ‘Hixn~. Ret
was,viii naarJ.K.Rowling, eenafbeelding
van ‘Hij die nietafgebeeldmagworderi.Ret

wasin die zin eenpogingom annte geven
boekrampacbtigwij met betsymboolvan

betkwaadomgaan.

In deRotterdamsegemeenteraadpleitten
vertegenwoordigersvanLeefbaarRotterdam
voorverwijderingvanbetbeeldjeen erwerd
zelfs gedreigdmeteenkorting opdesubsidie
voorbetmuseum.Dooradequaatoptreden
vandewetboudervoor cultuurkwambetuit-
eindelijkmet zover.Tocbbiedt decommotie
in Rotterdamstofvoorreflectie.Er ontstond
eenpolitieke rel over eeninstallatiedieme-
mandbadgezien.De tentoonstellingsvrijbeid
vanbetmuseumwerdter discussiegesteld
met oogop hetvergrijp tegendegoede
smaak.Er wasgeeninteressevoor devraag
wat dekunstenaarzoukunnenhebbenwit-
lenverbeelden,en erwerdgeenpoging
ondernomenom uit tevindenwat demu-
seumdirectieaanbetbeeldintrigeerde.

Retincidentlijkt illustratiefvoordevermin-
derdebelangstellingvoorenbereidbeidtot
betaangaanvaneendiscussie,tot hetuit-
wisselenvan ideeenenopvattingen,laat
staaneeninteresseom doorgedacbtewisse-
ling metandersdenkendentot nieuweme-
ningenofzelfs overtuigingente komen.
1k wil vanavondeenlansbrekenvooreen
weerbaresamenlevingalsdoel vanprogres-
sievepolitiek. De weerbaresamenlevingis
eensamenlevingdie steeds,ook in moeilijke
enconflictrijke situaties,degelegenheid



biedttot gedachtewisselingtussenburgers,
bestuurdersenprofessionals.Ret is een
samenlevingwaarde overbeiddebetekenis
vaneenautonomeenkritiscbepublieke
afeeronderkent,ookwanneerdaarbaaron-
welgevalligeidee~nnaarvorenwordenge-
brscbt.Retis, tenslotte,eensamenlevingdie
zich kenmerktdoordewijze waaropop cri-
sesenconflictenwordt gereageerd:niet ver-
kramptmaarvanuitde overtuigingdatjuist
danviadegedeeldeervaringenverwerking
vancrisesdeweerbaarbeidvandesamen-
leving kanwordenversterkt.Eensamenle-

ving, metanderewoorden,waarindecon-
strucdevewaardevan conflictenopwaarde
wordt geschat.

1k zie degedacbtevan deweerbaresamenle-
ving in samenbangmeteenpleidooivoor
eennieuweprogressievecultuurpolitiek. Een
dergelijkeactievecultuurpolidekkanhelpen
om progressievepolidek weermeereigen
kleurtegevenin eendid waarinbetdenken
overmaatscbappelijkeconflictenvoortdu-
rendwordtgeduidin denegadevetermen

van integradeenveiligheid.

De macht van het vertoog van veiligheid en integratie
Retis nog maareenpaarjaargeledendat
eengerespecteerdcommentatorzich afvroeg
welke ricliting de linkse ‘mistral’1 diedoor
Europawaaidezou nemen.In ontbutaend
korte tijd is depolidekedominandevanpro-
gressieveenmet namesociaal-democrati-
schepartijen in Europaechterdoorbroken.
In sommigelanden Iijkt regeermacbtverder
weg danooit. In Nederland,waarbetecono-
mischondersociaal-democradscbeleiding
jarenbuitengewoongoedis gegaan,bleek
betniet mo~elijkom dit economiscbsucces
in electoratewinst om tezetten.Integendeel.

Dc veranderdeverboudingenkomentot uit-
drukking in verschuivingenin zeteltal.Maar
progressievepartijenzijn ook demacbtover
de publiekeenpolitieke agendavolledig
kwijtgeraakt.Nergenszienwe datzopreg-
nantalsin betuiterst curieusverlopende
polidekejaar2002 in Nederland.Bij de in

allerbaastberscbrevenverkiezingsmani-
festenbebbenook progressievepartijende
tbema~sveiligheid en integradezwaaraange-
zet.Zwaarderestraffen,lik opstuk. inburge-
ring,bebeersingvandeNederlandsetaal,
betpleidooivoor een ‘berstel’vannormen
enwaarden,inbrekenop devrijbeidvan
onderwijs,betberstellenvandeautoriteit
van(gejiniformeerde)gezagsdragers:betzijn
de nieuwesleuteltbemas.

Ret lijkt slecbtmogelijk omje alspoliticus
aande ordevandit omvattendevertoogvan
veiligheid en integradeteonttrekken.Nu
overaldemantra~svanveiligheiden integra-
tie weerklinken,opendeFemkeRalsema.de
nieuweleidervanGroenLinks, baarcam-
pagnemeteenpleidooi voor meerrespect
in de samenleving.Natuurl(jk, dit moetwor-
denbegrepenin de contextvandestrijd om
gunstvan deCDA kiezer.Maaris ‘respect’

wet eenthemawaarmeeprogressievepoll-
tiek zich laatdefini~ren?Watlast zich bin-
nendenieuwediscursievecontextnog bete-
kenisvolzeggen?Isbetbijvoorbeeldwet
mogelijkom binnendie orde te spreken
overbetcre~renvannieuwe,meerrecbt-
vaardige,of meerinspirerendeverbanden?
Ofzijn tbemdsalsveiligheiden integratie
inherentconservadef?Isbetwet mogelijk
omvia de tbema~sveiligheid en integratiete
komentot nieuweconstellatiesvansamen-
werkingtussenburgers,overbeidenprofes-

sionals?Ofzoueenprogressievepolitiek
bepaaldeaccentennadrukkelijkandersmoe-
tenleggen?En, in betverlengdebiervan,
vraagteenprogressievepolidekin feite wet-
licbt om discussiein andereverbanden,op
andereplaatsen,die niet gedomineerdzijn
doorbetdenkenoverveiligheid en integrade?

Wie eeneigenstandigeprogressievebena-
deringwil definiliren moetzichwet reken-
schapgevenvanbetfeit datdereladetus-
senoverbeidenburgerde laatstejarenin-
grijpendisveranderd.Tenminsteduefacto-
renbepatendereceptievanprogressieve
getuidenin dehuidigetijd:
• Er is sprakevaneennieuwe ‘zelfredzame’

burgerdie zijn zaakjeszelfwetregeltmaar
tegelijkonmachdgis ommet andersden-
kendentot een bevredigendvergelijk te
komen;

• Dit wordt paradoxaalgenoeggecombineerd
meteenroepomeendaadkracbtigeover-
beid.Er is sprakevaneen‘democratiscb

ongeduld’(JackBurgers)bij burgers.Komt
deoverbeidniet sneltebulpdanneemtde
burgerbetrecbtzelfin deband;

Er is sprakevaneenverlorenvertrouwen
in professionals.Of betnu gastom dele-
raarof onderwijzerop school,dedokter
of verpleegsterin betziekenbuisof dewet-
zijnswerkerof agentin debuurt: bunautO-
riteit enbun statusalsdeskundigewordt
steedsvakerin twijfel getrokken.

‘I wantit all andI wantit now’ wasdetype-
ringdie de politicoloogJeanTithegafvoor
dit nieuwe‘burgerscba~.Tot voor kort leek
betofdepolidekediscussieeconomiscb
wellicbt gewonnenwasdoorrecbts,maar
cultured geziendoor links. De vrije ont-
plooiingsgeuichteburger,betdoorbreken
vandegevesdgdegezagsverboudingen:bet
leek eensuccesvoorbetnaaremancipatie
enmacbtsgelijkbeidstrevendelinkse blok.
Maarbelangrijkwasdatdie individueleont-
plooiingaldjd gecombineerdwerdmet een
duideijketolerantienaaranderen.
Inmiddelsmoetdatbeeldwordenbijgesteld.
Ook cultured gezienheeftlinks deslag
voorlopigverloren.Tolerantieis soft, er is
een roepom nicuweautoriteit, om duide-
lijke lijnen enom nieuwerepressie.

Zie bier deopgavevoor deweerbaresa-
menleving.Wat kan betprogressieveant-
woord zijn op betveihigheids-enintegratie-
vertoogalswe deopkomstvande zelfred-
zameburger,deroepom eendaadkracb-
tige overbeiden bersteldgezag,ende af-
genomenwaarderingvoor professionalsin
ogenscbouwnemen?Als bandreikingwit ik
vanavonddecontourenschetsenvancen
nieuwecultuurpohitiekgericbtop bet
vormgevenvan ‘constructieve~conflicten.
en gedeeldeervaringen.
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De opkomstvanveiligheid en integratieals
politieke tbema~sis niet vanvandaagof gis-
teren.Binnen desociologiewordt at langer
onderkenddatonze modernesamenleving
een pre-occupatiemetveiligheid enrisicds
ontwikkelt. Utrich Becksteldemiddende
jarenrachtigdatmaatscbappelijkeconflic-
tenin detoekomstmeerzoudengaanover
deverdelingvan risico’s, onveiligheiden
andereonwelgevalligezakendan overde
verdelingvanwelvaart.
De modernesamenleving,zo postuleerde
Beck,gaattenonderaanbaareigensuc-
ces.We zijn wellicbt succesvolin betpro-
ducerenvanwelvaarten materi~legroei
(athoewelaanzienlijkmindergoed in bet
oplossenvanstructuretearmoede).maar
wetenonsgeenraadmet deonbedoelde
gevolgenvandit succes:betontstaanvan
postmateriliIe~waardenaandeenekant
enallerlei risico’s vandebiotechnologietot
enmet de ecologieaande anderekant.

Sindsdejarennegentigmogenwebierde
trek naarbetwelvarendewestengerustaan
toevoegen,wantBeckzelfwaszich maarat
te bewustdatmoderniseringbistorisch
gezienaltijd slecbtsin eenbegrensderuim-
teheeftpla

Tatsgevonden:“Die Burgerha-
ben ‘Menscbbeit’ gesagt,aber— bestenfalls
- Nation’ gemeint.”2 Ziebier onzemoder-
ne conditie: bevrijd vanmateralleonzeker-
heid enverzekerdvande bestezorgvoelen
xvii onssteedsmeeromgevendoor risico’s
engevaar.OnlangsbeeftHans Boutellier
in zijn Veiligheidsutopiebier nogeenmoou
beeldaantoegevoegd.Tegenoverbetver-
langennaarveiligheid staatdedrangtot

vitaliteit, vandecultureleicoonvande
succesvolleondernemertot hetbungy-
jumpen alssymbootvandenieuwe vrije-
djdscultuur?

In dezecurieuzecontextis nu veiligheiden
integratiede voertaalvandepolitiek ge-
worden.De kern (enbetvenijn)van dit
vertoogzit hemnatuurlijk in dekoppeling
vanveiligheid aan integratie.Ret maakt
direct duidelijk waar, impliciet deoplossing
gevondendient teworden:in eenberbe-
vestigingvanbetbestaande,in eenaanpas-
singvandespreekwoordelijke‘ander’ aan
de bestaandenormen.

Ret vertoogvanveiligheid en integratieis
in essentieop ordeen evenwichtgerucbt.
Ret is eenlanggerekteoproepvooreen
herstelvande normadeveconsensus,de
gedeeldewaardenennormendiewij allen
geacbtwordentekennenmaardie de zelf-
redzameburgers,in feite, steedsminder
belijdenenbeleven.In bet licbt vandit
strevennaarorde geldenconflictenals
pathologiscbverscbijnsel.Conflictenzijn
griezelig,verstorend.Ze bedreigendenor-
madeveconsensusenmoetenwordenbe-
stredenen uitgebannen.Ret hedendaagse
vertoogvanveiligbeid en integratiever-
toontdaarmeedegrondfigurenvande so-
ciologischetheoruevanTalcotParsonsuit
dejarenvii Etig. Ookdaarging betsteeds
om devraagnaarmaatscbappelijkeorde,
om integratie,om bebouden herstetvan
evenwicbten goldenconflictenalszieke-
lijke uitzondering.

Voor eengoedbegripvandeuitdagingen
waarvoorwij tbansstaanisbetinteressant
om dekritiek op diestructureel-functio-
neletbeorie vanParsonsnogeensin ogen-

schouwtenemen.Daarbij is vooralbet
werkvandeDuitse socioloogRaIf Dab-

rendorfinteressant.Ru kritiseerdemidden
jarenzestigde oii~ntatieop maatscbappe-
lijke ordein Parsons.Riertegenoverstelde
hij eenbenaderingwaarin desamenleving
werdvoorgesteldals eendynamiscb,en
vaakook conflictrijk verband.Voorhem
was devraagveeleerhoeeensamenleving
omgaatofom kangaanmetallerlei endo-
geneenexogenebedreigingenvandemaat-
scbappelijkeorde.Dabrendorfpostuleerde
datdevoorstellingvaneen maatscbap-
pelijk evenwicbteneennormatievecon-
sensusin feitevaak deuitoefeningvan
dwangvandeenegroep overde andere-

maskeerde.RiJ bepteitteeenberwaarde-
ringvande betekenisvanbet maatscbap-
pelijk conflict. Dahrendorfsteldedat
maatscbappelijkeconflictendeneiging

bebbenom zich steeds‘dicbotooni te
manifesteren,d.w.z. datersteedstweeele-
mentenof groepentegenoverelkaarwor-
dengeplaatstwaarbijer ~n groepdomi-
nantis endeandereenminderheidsposi-
tie vertegenwoordigt.In wezenging betbij
dezeconflictendansteedsover de relatie-
ye Ievenskansenvande enegroeptenop-
zichtevandeanderegroep.

Orde,evenwichten consensusover nor-
menenwaarden.Verandering,onderlinge
dwangen conflictenoverlevenskansen.
Ret is niet moeilijk om dezetwee posities
tespiegelenin betbedendaagsedebatover
veiligheid enintegratie.Retvertoogvan
veiligheid en integratiedraaitsteedsom
verbalenvanorde, gezag,rustenom ver-
tellingenvanpatbologischeontsporingen.
Afbankelijkvanbet beleidstbemaworden
diezakenspeciflekingevuld.De strijd
tegendegraffiti envoor deschonesxraat;
de berpositioneringvan deagentdie eerst
buurtregisseurmoestwordenmaarnu
weerzijn autoriteitop basisvanziin ge-
zagsfunctiedientte berwinnen;deroep
ombetberstelvande ouderlijkemacbt.
De ontsporendejongerenvanetniscbe
komaf, betstinksbinnensmokkelenvan
gedweelibruidjes.ledereenlijkt zichvan
dit vertoogte bedienen.Maarwatstaat
bier nualsalternatiefvertoogtegenover?
Aan deanderekantstaatnatuurhjkniet
de politiek vandeeindelozetolerantieen
onverschilligbeid.Dabrendorfbannietals
getuige~ d~chargevooreenpolitiek van
‘laat maarwaaiedwordenopgeroepen.
Integendeelzou ik bijna zeggen.Juistde
nadrukop de bewusteomgangmetcon-
flicten en deerkenningvande noodzaak
de vormentevindenwaarbinnende
samenlevingspanningenensmeulende
conflictenproductiefkanmaken,maakt
datdit eenperspectiefisdat eigenlijk nog
op eeneigenoperationaliseringwacbt.

De maatschappelijke betekenis van conflicten



Zoalsiedervertooggaatook betvertoog
vanveiligheid en integratiegepaardmet
verboden’thema’sdie menmaarliever
onbesprokenlaat.Op dit moment ziin dat
woordenalsonzekerbeiden segregatie.
ledereenroeptom meerveiligheid maar
wie durft de term‘onzekerbeid’nog in de
mond tenemen?Vroegerkon een politicus
welliclit nogeen onderscheidmakentus-
sen‘objectieve’ en ‘subjectieve’onveilig-
beid maarop dit momentwordenderge-
luke subtiliteitengezienatseenbelediging
van dekiezer. Wie de inzicbtenvande
ervarungsdeskundigein perspectiefplaatst
wordt electoraaldirect afgestraft.De politi-
cusstuurt betdebatniet; betveiligheids-
en integratievertoogstuurt de politicus.

Toch zijn juist die verbodentbema~sinte-
ressant.Neemdesegregatie.Ruimtelijk

geziennemenWesterselandensteeds
meerbetkaraktersanvaneenarchipelvan

monocultureleenclaves.Werk en pret yin-
denplaatsin daartoeafgescbeiden‘brain>
en leisure’parks.Groepenburgersneste-
tenzich in eigenenclaves.Somsverscban-
senzich achtergeluidswallen,bekken,
schuttingen,alarminscallatiesof slagbo-
men.Maarveelvakeris de marktdesor-
teermachine.Migrantengroepenklitten bij
elkaarengevensomsgeorganiseerdaan
liever in eigenwijken tewilten wonen.
Deze ruimtelijke uitsorteringvoltrekt zich
onderde ogenvande politiek die roept
om integratie,gedeeldenormenenwaar-
denen meersocialecobesie.

1k noemdezeruimtelijke uitsorteringde
‘enclave-samenleving’.

4Ret is de collectie-
ye ruimtelijke neerstagvanbet individuele
strevennaarveihgbeid,zekerbeiden gebor-
genbeid.Maatscbappelijkbevocbten,en
politiek niet bestreden.En de marktspeel-
de er natuurlijk op in. De buizenop de
nieuwbouwlocatievan betvoormaligvlieg-
veldYpenburgtussenDen HaagenDelft
werdensandemangebracbtmet de type-
ring ‘BuitenplaatsYpenburg’.Ypenburg
beloofdezo de rustvan eenbuitenplasts,
eenJandgoed.vervanalle stedelijkesores.

MaarYpenburglaatdirect ook zien dat
ruimtelijke uitsorteringdeproblemenvan
deveranderendesamenlevingnatuurlijk
niet zo maarbe~indigt.Nog geenjaarna
de opleveringvande eerstebuizenstelde
eenret de constructievanYpenburgals
buitenplastsin eenanderdaglicbt.5

In deRijswijkse nieuwbouwwijkYpen-
burgbebbenbuurtbewonerseengezin
weggejaagd.De manzou ‘pedoflel’ zijn.
De politie zegt biervoor geenenkele
aanwijzingte bebben.

Reconstructieleverteenbeeldop vaneen
mandie in eenspeeltuintjecorrigerendis
opgetreden.Op deacbtergrondspeelteen
confrontatietussendebewonersvande
dure buizensanbetplantsoenende bewo-
nersvan degoedkopehuurbuizenuit de
tussenstrasties.ledereenwilde de staduit.
maarde enclavemaaktenog geeneindsan
de stedelijkeconflicten.

Zelfsalsde segregatiemeerradicastwas
doorgevoerden goedkopebuur- en dure
koopwoningenop grote~reafstandvanel-
kaarzoudenzijn gebouwd,dan nogzou-
dendergeljikeconflictenoverbetgedeelde
gebruikvanderuimtezich voordoen.De
incidentenin betuitgaanslevenbetreffen
mensendie mijlenvervanelkaarwonen,
netzoalsagressiviteitin betverkeerplasts-

j vindt tussenmensendieslecbtsevengeza-
menlijk eenboekvandestraatmet elkaarI
deelden.In die zin biedt de enclave-
samenlevinggeenoplossingvoor onveilig-
beidof onzekerbeid.

We kunnenbetincidentook nog op een
tweedemanierbekijken. Namelijk doorte
kijken hoemenmetbetconflict omging.
Ook op Ypenburgbegreepde gemeente
datzij iets moestdoenenorganiseerde
meneenbuurtbijeenkomst.

degezamenlijkevijand beetvanavond
pedofiel’.Wie in de sporthalop hem
scbeldtkrijgt applaus.Is bettoevaldat
debewonersvan dekrapstebuurwo-
ninkjes (...) bet fanatiekstzUn?”

De enigemanierom degemoederente
bedarenis tebelovendater werkzatwor-

Ret incidentroepteen brederevraagop:
boegoedis onzeomgangmet conflicten
en crisesin destedelijkeruimteeigenlijk?
Conflictenwordenvrijwel attijd gevolgd
doorbezweringsrituelen.Hier wasbeteen
buurtvergaderingmaarook bij anderecon-

dengemaaktmet betafbouwenvan de
wijk, metbetweglialenvanbouwmateu-ia-
len enmet betherstelvandewoning die
doorde bozebuurtbewonerswastoegeta-
keld. ‘ Dezescbandvlekwissenwe uit!

De reactieop betincidentop Ypenburgis
geenvoorbeeldvandeweerbaresamenle-
ving. Ret conflict wordt afgekocbt.en de
constructievande ‘pedofiel’ wordtniet
bevraagd.Ret miskentdatconflictenen
crisesin wezenook eenkanszijn voorcut-
turelepolitiek. Retzijn momentenvanbui-
tengewoneaandacbtdie ook later nog een
belangrijkerot zullen blijven spelenin de
berinneringvanbetrokkenen.In feite bood
bet conflict een uniekekansom met bewo-
ners,politiek enprofessionalste bepalen
welke gedragsregelseigenlijk zoudenmoe-
tengeldenin denieuwe wijk. Conflicten
encrisesbebbennucbterbeschouwdeen
onvermoedekwaliteit: betzijn momenten
wasropuitwissetingmogelijkis,waarop
over normenenwaardenkanworden
onderbandeld,wasrop.als betgoedwordt
vormgeven,wellicbtzelfs eenvergelijk of
een nieuwe startmogelijkis.

flicten makenwe gebruikvanrituelen. De
stille marsennaincidentenmet ‘zinloos’
geweld,beteerbetoondoorbloemenneer
te leggen.De rituelen zijn vanbelangwaar
ze collectiefuitdrukkenwelke normatieve
regelsde samenlevinggerespecteerdwil

Segregatie in de enclave-samenleving
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De omgang met contlicten



zien.De massaliteitervangeeftvaakaan
boezeermenbetvergrijpafkeurt. Ret is

ecbtermaardevraagof dezeomgangmet
crisesen conflictenbetpt om dezeconflic-
tenbanteerbaartemaken.

In de enclavesamenlevingzijn mensenzeer
bedrevenin bet langselkaarbeenleven.
De acbterkantvandeze‘cultuur vanver-
mijding’ is datmensensteedsminderin

staatzijn om, wanneerzich danonverboopt
eenconfrontatievoordoet.op eengoede
wijze met deconfrontatieom te gaan.Mijn
stelling is datwejuist bier andererituelen
en settingsnodig bebben.

Rituelen alsoplossing?Is datwel vandeze
djd?Wordt bier strakseenvoormoderne
oplossingvoor deproblemenvaneen
postmodernesamenlevingvoorgesteld?
Nee,mijn stelling is datwejuist nu vaak
op eenvoormodernemanieromgaanmet
conflicten. Als modernemagi~rs proberen
we problementebezwerenterwijl zejuist
sanleidingzoudenmoetenzijn voor een
uitwisselingvan idee~nengedacbten.De
witte marsen,de stille tocbten.betbrand-
merkenvanandersdenkenden:dat is

maaral tevaak — de praktijk. De vraagis
watwij da~ tegenoverkunnenstellen.

De weerbaresamenlevingtoondezicb wet
bij bet incident rondde operaAi~ja en de
vrouwenvanMedinadie op 9 februari
2001 baarwereldpremi~rezoubelevenin
betTheaterZuidplein.

6 Wat eenvande
boogtepuntenvan ‘Rotterdam- culturele
boofdstad’bad moetenwordenwerdvoor-
tijilig afgelast.De opvoeringpastein wezen

preciesin deweerbaresamenleving.Gerrit
Timmers,deregisseurvanbetOnafban-
kelijk Toneel.wilde metde opvoeringeen
anderbeeld vande islam neerzetten.De
curatorenvan ‘Rotterdam- cultureteboofd-
stad’zageride productiealseenmooie ma-
nier om tetatenzien datkunsteensamen-
bindendekracbtin desamentevingkan

bebben.De voorgenomenverbeeldingvan
bettevenvandeprofeetstuitteecbterop
verzetuit islamitischeboeken uiteindelijk
ging deproductie niet dooromdatdiverse

acteursvanMarokkaanseacbtergrondwer-
denbedreigd.Mentiet betbier niet bij zit-
ten.Er werdeendebatgeorganiseerdwaar-
in doorbetrokkenenpubtieketijkwerdge-
reflecteerdop betgebeurde.

In baarevatuatievanRotterdamCulturele
Hoofdstadciteert LiesbethLevyuit bet
dagboekvanregisseurGerrit Timmers:

‘In betZuidpteingonstbetreedsatswe
aankomen.Ret is ongetofeljikdruk.
Kamerleden,de ledenvandegemeente-
mad,ambtenaren,journalisten,de mi-
grantenomroep.VeelNedertandersmaar
zekerzoveelMarokkanen.De inleiders
latenzich niet onbetuigd.Benalibreekt
eentansvoor devrijheidvanmenings-
uitingenBenzakourvraagtbegripvoor
debeperkingendie dezangersin Marok-
ko bebben.Micba~tZeemanovertreft
zicbzetfalspanelleiderdoorscberpte
zijn zonderin cynismete vervallen.Hij
brengtdezaatregetmatigsanhettachen.
Rij ondervraagtmU scberpover mijn
artistlekegeweten(...) Zeemangeeften
ontneemtbetwoord op eenstrengemaar
recbtvaardigemanier.De zantweetzich te

bebeersenenuitgezonderdeeninciden-
teelgescandeerdAllah is groot’ eneen
paaropmerkingenvaneenrecbtseNe-
dertanderdie ktaagtdatdeMarokkanen
at te veetprivilegeshebben,blijft ieders
aandachtgespannenenlaatmenelkaar
uitpraten.Zelfs alsdatsomsin betAm-
biscbis. Zeemanzet depanelledenaan
tot scherpeuitspraken.ImamKhgairgoen
ontkomter nietaanduidelijk temaken
datalsbetgaatom degodsdienstwat

hembetreftdewettenvan de islam boven
die vandeNederlandsestaatgaan.
AbmedAboutalebvertegenwoordigtmet
NaimaAzoughdemeergematigdekant.
Zij engelukkig ookanderenin dezasl
tonendatbetgezicbtvande islam niet
aldid betzelfdeis enaanveranderingen
onderbevig.IJitersardworilt ergeen‘op-
tossing’vanbetdilemma‘artistiekevrij-
heid’ tegenover‘respectvoorgeloof’ ge-
vonden.Eeuwengetoofzijnopeen avond
Zuidplein niet in overeenstemniingte
brengenmeteenpsardecenniaNeder-
landseopenbeiden toterande.Nog50
jaargetedenleek Nederlandwellicbt meer
opMarokko danwe onsnu nogbewust
z(jn. En tochis dezeavondeenfeno-
meen.1k spreeknaafloopvandie avond
mensen,NederlandersenMarokkanen.
ledereenis ervanovertuigddatbieriets
bijzondersis gebeurdendatdegenendie
er niet bij zijn geweesteenbistoriscb
momentbebbengemist.

RetscherpedebatoverAisia had zin, con-
cludeerdedeVotkskrantdevolgendedag.
Juist.

Waarbij deret rond deinstallatievan
Maurizio Cattelansprakewasvaneencut-
tuurvanvermijding vond menbij devoor-
stettingAisjana deafgetastingtochnog
eenmanierombetconflict productiefte
maken.Natuurlijk was betveetbeterge-
weestatsdevoorsteltinggewoonwasdoor-
gegaan.Maar betverstaggeeftaanboe
men,al improviserend,eenvorm wist te
vindenwaarinbetconflict in een bewust
gei~nsceneerdesettingaanteidingwend
vooreenuitwissetingvan gedacbtenen
acbtergronden.Sterkernog, die uitwisse-
ting vormdezelfweerde basisvoor een
nieuwverbaal:betverlisatvan de‘bijzon-
deregebeurtenis’en bet ‘historischemo-
ment’. Rotterdambouwdemet de scherpe
discussieaaneenweerbaresamenleving.

Riermeekande opdrachtvoorde weer-
baresamenlevingook scberperworden
gesteld:deweerbaresamentevingweet
steedssettingstebedenkenwaarbet mo-
gelijk is omconstructiefmetconflictenom
te gaan.De weerbaresamenlevingwordt
gekenmerktdoorcreativiteit in betensce-
nerenvande politiek, in betvindenvande
vormendie een uitwisselingproductief
wetentemaken.De weerbaresamenleving
is niet per se vormyastmaarwet virtuoos
in betvindenvannieuwevormen. Envia
die vormen produceertdeweerbaresa-
menlevingaangedeeldeervaringendie
weerde basisvormenvoor baarnieuwe
verbatenover die gedeeldeervaringen.



Naastdevirtuositeitin betbedenkenvan
nieuwesettingszouook de waarderingvoor
rituetenin deomgangmetstuimerendecon-
flictenkunnenwordengenoemd.De cut-
tuursociotoogGabrielvandenBrink merkte
onlangsop datkrenkingenjuistuit de band
l?penin situadeszijn ‘waar degedragsregets

onduidebikzijn’ zoalsin betuitgaansleven.
bii voetbatwedstrijden.in bet openbaarver-
voeren in andereanoniemeomgevingen
Afgezienvan betfeit datvelevandezesferen
steclitsscbijnbaarzonderregetsfunctione-
ren,beeftbU bier eenpunt.Jezouookkun-
nenzeggendatbetdezesferenaanrutuelen
ontbreektwaarinderegetsroutinematigen
geregeldopnieuwwordenbevesdgd.Een
van degrotecultuurpotitiekeopgavenis bet
uitvindenvan praktjjkenwaanndiegedeelde
gedragsregetskunnenwordenbenoemden
uitgedragen,enbethelpenontstaanvan

Dezespeurtocbtnaarnieuweinteractieen
nieuwevormenis in wezenonderdeelvan
eennieuwebredecultuurpolitiek.Niet een -

politiek dievertelt hoebetboortmaardie
zicli ricbt op deconfrontatie,op reflectieen
vermeuwing.De knscbtvandeweerbare
samentevingbestaatniet in baarcapaciteit
zicbaf tescbermenmaarin baarcapaciteit
zichactieftot veranderingenteverbouden.
Wat deDuitserszo mooi Auseinanderset-
zung’ noemen.De buidigeperiodevanver-
warringvraagtniet om ‘digitate trapveldjes’of
ietsnibitisdschals‘toegangtot bet internet’
maarom ptaatsenengebeurtenissenvan

rituetendie dezegedragsregetsscbijnbaar
terloopsbelpenbevestigen.

De gedacbtevaneenweerbaresamenteving
moet natuurlijk niet wordenverstaanats
een badinerendverwerpenvan collectief
betedenendiepgevoeldeemodesdietot
uitdrukkingkomenin de rituelenalsstille
marsenofbloemleggingen.In die zin beeft
desocioloogTrommelgetlik als bij zegtdat
we betdomeinvandeemotiesat te tang
bebbenonderdrukt.De stille marscre~ert
bovendienookweereenverbaatvang~edeet-
deervaring.Maaraandeanderekantis de
sdlle marsvoorateenemotioneteuittaat-
ktep.Ret is betgedeelduitdragenvanmore-
teverontwaardiging.Deweerbaresamente-
ving zoektecbtervervolgensnaarpraktijken
die dergelijkemomentenvan intensegevoe-
lensproductiefkunnenmaken.

actieveuitwisseling.Juistnuvirtuositeitno-
dig is in betvindenvandevormendie die
Auseinandersetzung’tot eenbetekenisyol
momentmaken,ligt eenberoepopkunsten
cuttuurpolitiekvoordeband.

Deweerbaresamentevingis ook eenmooi
contrapunttegenbetdominanteveiligbeids-
en integratievertoog.Eenvandevelebe-
perkingenvandit vertoogis datbetzich zo
nadrukketijkop betnormaliserenvange-
dragricbt: bet is vooratgerucbtop betbe-
beersenyandeviantgedrag‘aande onder-
kant’ vande samenleving.Maarbet is uiter-

matezwakin betgenererenvannieuweam-
bities enverbindingen.Jezoubiertegeno-
ver kunnenstellendatdeuitdagingvoor de
samentevingveetmeerligt in betontwikke-
len van eennieuwenormativiteit, van nieu-
we perspectievenen nieuweverbalen.Dat
is betdomeinvande cultuurpolitiek.

Dezewegis — ook voor eenprogressieve
politiek — zekerniet vanzetfsprekend.De in-
tendeom cuttuurpolidekin bettekente

stellenvaneenweerbaresamenlevingvan
burgersstuit maarmoeizaamaanbij depro-
gressievecultuurpolitieketraditie.Zonder
uitputtendtewillen zijn kunnenwebier

duetradidesonderscbeiden:culruursprei-
ding, avant-gardeenstrijdcuttuur.

Progressievecultuurpolitiek ricbttezicb in
betvertedenmaarat tevaakeenz~jdigop
cuttuurspreiding,op betdeelgenootzijn van
culturetegebeurtenissen.In feite wasbet
xnaarzeldenverbondenmet eenreflecdeof
kritiek op maatscbappelijkeveranderingen.
Ret cultuursocialismevanHenri Potakwas
bijvoorbeetdveeteergebaseendop eenin
wezenburgerlijkBildungsideal.Retsociati-
serenin de ‘canon’ vandewestersecultuur
wendnatuurlijk gezienalsonderdeetvande
emancipatievandearbeider.Retbenaderde
cultuur alsiets datlos stondvande econo-
miscbeenpolidekeverboudingen.Ret was
in diezin compenserendnetzo goedatsbet
Bildungsidealin Duitslandeerderatscom-
pensatiewas ontstaanvoor debeperkte
mogelijkbedenvoor burgerlijke politiekepar-
ticipatie. Retemanciperendemomentvan

die cultuurpolitiek wasgnintop eenindivi-
duatiserendeenmenitocradscbebenadering

binneneenbestaandegegevenmaatscbap-
petjikeorde.Potakbanteerdeeenmodel van
cuttuurpolitiekvolgensbetJadderprincipe:
progressiefwasbet inwijdenvande arbeider
in debogerekunsten. -

OokbetcultnursocialismevanBanningen
Vorrink uit dejarendez-tig(diebeidenoveri-
genssterkdoorRendrikdeManwarenhem-
vtoed)badin wezengeenvanzetfiiprekende
verbindingtussenalgemeenpolitiek-mast-
schappellikeontwikketingenencultuurbele-
ving.Wanneerwe terugkijkenopdejarenvan

desocialistiscbejeugdbewegingspringtbier
vooraldeafkeervanmaatscbappelijkemoder-
niseringin bet00g.Voninks ‘gemeenscbaps-
mens~wasbuvoorbeeldin sterkemateingebed
in detradirie vande ‘Kutturkritik’ die moderni-
teit enmoderniseringatsbedreigingtypeerde.

De modemeavant-gardevandejarendertig
met groeperingenatsde Stijt, betNieuwe
Bouwenenhetneo-plasticismevertegen-
woordigdeneentweedezetfatandigestro-
mingbinnendeprogressievecuttuurpolidek.
Kunsezinnigeinventiviteitwendbiervaakin
toepassingsgericbteprojectenuitgewerkt.
Maarin termenvancultuurpolidekwasbier
tocbviii consequentsprakevaneenschei-
dingvan dekunstenaarvande groepenwaar-
vooralle inventiviteitbedoeldwas.Het was
voormaarzeldendoorenmet deteemanci-
perenarbeiders.
De derdebenaderingis dievandestrijdcut-
tour. tdee~nals‘Agit-pro~ bebbenin detage
landenecbternooit eengroterotgespeeld.Een
posideveuitzondeningis wat dit betreftde
VlaamseInternadonaleNieuweScenedietocb
decenniatangmetenigsuccesbaarvormings-

Een nieuwe cultuurpolitiek

I



toneelbeeftvormgegevenenbetpolidekebe-
wustzUnvanvorigegeneradesbeeftvergroot.

Dezetradidesbebbennataurljikallemaatbun
eigenwaardemaarbiedenecbterminderdui-
detijkeaanknopingspuntenvoordecultuur-
politiekgericbtopbetconstructieveconflict.
Gelukkigbiedeneenaantatrecenteinitiade-
yendie aanknopingspuntenwet.

TeneerstedeRotterdamseinvulling vanbet
janrats‘cultureteboofdstad’vanEuropa
(2001). llutiadevenats‘Prekenvoorandermans
parocbie~of in insminderematede ‘confron-
tatiegesprekkedzijn pracbdgevoorbeelden
vaneencultnurpolitiekvoor deweerbaresa-
menteving.Bjj ‘Prekenvoor andermansparo-
chit’ wendengeloolligemeenscbappengecon-
fronteerdmetleidersuit anderekerken.Flier
wendbewustgewerktannbetversterkenvan
cutturelemobiliteit’: decapaciteitomanders-
denkendenbeterte begrijpen.

8

Eenanderrecentvoorbeeldvandezecuttuur-
polidekvooreenweerbaresamenleving
vormtde Documents11 in Kassel.Onderde
teidingvande NigeriaanseAmerikaanOkwui
Enwezorwendbiergetoondhoemaatscbap-
petjik engagementnieuweinhoudgegeven
banworden.Meestinteressanteverscbij-
ningsvormwasdie vandezogenaamde‘col-
lectieven~:samenwerkingsverbandentussen
diversesoortenkunstenaars,journalisten.
wetenscbappersenvormgevers.Op deDo-
cumentswarenkunstenaarsbezigmet maat-
schappellikeontwikkelingenen nietop een
manierdie de kunstzinnigekwatiteit liet lij-
denonderde politiekeideologie.Estbedsche
kwatiteit endegeuicbtbeidop interventiein

betmaatscbappelijkdebatwerdenin veet

projectenscbijnbaarmoeitetoosmetetkaar
verbonden.Meestaangrijpendwaswellicbt
betprojectvanbetcollectief‘Multiplicity’
vanStefanoBoeri. In betprojectSolidSea
wierpMutdplicity in samenwerkingmetLa
Repubhlicanieuwlicbt op deondergang
vaneen bootmet vtucbtetingenjareneer-
der op deMiddettandseZee.In betver-
lengdedaarvansteldeMultiplicity demo-
raliteit vandeItaliaansesamentevingaan
dekaak:hoekon betnou datdeonder-
gangvandit scbipzo maaraande publieke
discussievoorbij ging?

Rettypecoalitie tussenkunstenaars,jouma-
listenenprofessionalsdat in Kasselalscollec-
devenwendbenoemdzouonsookmoeten
inspirerenbU betnadenkenoverwaareen
progressievecultuurpolitieknu omzoumoe-
tengaan.Juistbetdoorkruisenvandebokjes-
geest,betdoorbrekenvandekadersvaneen
enge‘kunstpolitiek’ endemaarscbappelijke
ori~ntadebiedtamknopingspuntenom de
cuttourpolideknieuweinboudte geven.
Kunstin engerezin is daarbijjuistbeelbe-
tangrijk.Vooratwaarbetvernieuwendis in bet
vindenvanvormenomdedwingendekaders
vanbeersendevertogente tonenennieuwe
perspectievendenkbanrenervaarbaarte ma-
ken.Nu iedereendewereldlijkt tewillen zien
in termenvanveiligheiden integr~tiezat veel
aandacbtmoetenuitgaannaarbetdoorbre-
kenvandekadersvandit vertoog.Datis niet
enkeleenkwesdevanargumentade,biervoor
moetenwe ookputtenuit deregistersvanwat
in deretorica‘amplificade?beet.De taatste
Documentstoondeaanhoezeerkunstenaars
daartoeinsraatzijn.

Conclusie: de weerbare samenleving
Altesvanwaardemoetzicbverweren,
meendePaulScheffereerderdit najaar.
Altesvanwaardemoetzich beweren,zou
jebier aankunnentoevoegen.Ret is de
discussieovermaatscbappelijkegebeur-
tenissenendebetevingvancuttureteinitia-
tievendie uiteindetijk zorgt voorvernieu-
wing enweerbaarbeid.Die discussieen
gedacbtewissetingmagbestfel en schok-
kendzijn en bepaatddoorverscbillenvan

inzicbt. Ret is dekunstom devormente
vindenwaarindie uitwisselingjuist bij-
draagtaaneenweerbaresamenteving.

De uitdagingvoordeprogressievepolitiek
tigt niet attijd maarin bet beroverenvan

bettraditionelecentrumvandepolitiek.
Zekernietalsdatverondersteltdat iede-
reenzichmoet bedienenvaneentasl die
zich maarzeertendeteverdraagtmet pro-
gressievepotitieke ideaten.Veitigheid en
integratiezUn betangrUketbema~s.Maarze

bebandetenfeitelijk atteende onderkant
van desamenleving.De cultuurpolitiek ats
bier voorgesteldricbt zicb juist op betfaci-
titeren envormgevenvan nieuweverbin-
dingenen verhalen.Het kan een cultuur-

potitiek contrapuntvormen in deprogres-
sieveworstetingmet bet integratie-en vei-
tigbeidsvertoog.

Eendergelijkecultuurpolitiek is cenon-
derdeelvaneen ‘politick vande politick’,
eenvernicuwirugvan dedoelcn, instrumen-
tenenstrategieenvanprogressievepoli-
tiek. Uiteraardgaatbet daarbijniet om cen
pasklaaratternatiefvoorbet integratieen
veiligbeidsvertoog.Maarbetzet wel veel
nadrukketijkereigenaccentendie deso-

mentevingwetticbtveel beterin stOatma
kenom om tegaanmet de onvermijdelijke
maatscbappetijkeconflicten. I-let is cen Ni-
drageaanwat Agateyzo mooi ILvende
democratiebeeftgenoemd.
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