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STEKEL VIENS CHEMIN

Riskante eurotop...

..dieDe Jager kanwinnen

M
inister van Financiën Jan Kees de Jager staat hoe dan ook
voor zijnmoment van de waarheid. Gaat hij de geschie-
denis in als de eenkennige boekhouder diemet zijn star-

re opstelling de crisis aanwakkerde? Of wordt hij de sluwe stra-
teeg die net op tijd zijn buit binnen haalde?
In de ogen van velen is De Jager al weken de kop-van-jut, een

lafaard die uit angst voor de toorn van de kiezers zand in dema-
chine strooit. Dat beeld is te simplistisch. Of De Jager nuwil of
niet: hij moet wel rekening houdenmet de scepsis thuis. Twee-
derde van de Nederlanders verwerpt de steun aan de Grieken. In
de Tweede Kamer is de situatie niet veel beter. Als het kabinet
daar geen rekeningmee houdt, is het straks nog veel verder van
huis. Dan ruilt het de eurocrisis in voor grote binnenlandse poli-
tieke problemen en brokkelt het draagvlak voor Europa verder
af.
De Jagers koers is daaromniet onlogisch: om het Europese be-

lang te redden, moet hij wel laten zien dat hij het nationale be-
lang niet vergeet. Hij wil duidelijk hebben dat de Grieken bloe-
den in ruil voor hulp. En hetmoet helder zijn dat het kabinet tot
het uiterste ging voor een bijdrage van de private financiële sec-
tor.
Nog langer dwars liggen is niet verstandig. Maar dat hoeft wel-

licht ook niet, als de oplossing van een extra belasting voor alle
Europese banken aanslaat. De signalen dat het die kant op gaat
worden sterker.
Als de financiëlemarkten die oplossing ook kunnen verteren,

dan kan De Jagermet opgeheven hoofd naar huis terug, in de
hoop dat de kiezers hem, de Grieken, de euro en het hele Europe-
se project blijven steunen. Dat zou een prestatie van formaat
zijn.

Raoul du Pré

Een ‘alomvattend antwoord’ gaat ook deze eurotop niet op-
leveren. De reactie van de financiëlemarkten op het uitblij-
ven daarvanmoetworden gevreesd.

H
et gevaar is groot dat de Europese regeringsleiders op
hun eurotopmet een oplossing komen die de financiële
markten gaat teleurstellen. Bondskanselier Merkel tem-

pert al de verwachtingen, diemet name door Brussel zijn opge-
schroefd. EU-president Van Rompuy en Commissievoorzitter
Barroso eisen een ‘alomvattend antwoord’. Net als de financiële
markten, die sterk aan het vermogen daartoe twijfelen. Zo sterk
dat de rentes van Italië en Spanje naar onaanvaardbare niveaus
zijn opgelopen. De crisis dreigt veel omvangrijker te worden.
Daarommoeten de regeringsleiders er alles aan doen de kloof

in verwachtingen te overbruggen – de financiëlemarkten zullen
dat niet doen. De sleutel ligt bij Merkel. Haar hardnekkige, door
Nederland ondersteunde eis dat de private sectormoetmeebe-
talen aan de Griekse redding is begrijpelijk op politieke gron-
den. Maar de vorm die daarvoor tot dusver werd gesuggereerd,
was onverstandig. Want hetmeebetalen door banken die Griek-
se staatsobligaties in bezit hebben, zou in de ogen van krediet-
beoordelaars neerkomen opwanbetaling. De gevolgen daarvan
zouden niet te overzien zijn, zo waarschuwde de ECB terecht. Ge-
dacht wordt nu aan een andere vorm: een bankbelasting, waar-
bij alle bankenworden aangeslagen. Kredietbeoordelaars kun-
nen dan niet van wanbetaling spreken, zo lijkt het.
Of deze oplossing de financiëlemarkten vervolgens voldoen-

de vertrouwen inboezemt, staat zeer te bezien. Is dat niet het ge-
val, danmoet Merkel volmondig erkennen dat de Europese rege-
ringen en daarmee de belastingbetalers de lasten van de Griekse
redding zo snelmogelijk in hun geheel op zichmoeten nemen.
Wordt deze harde realiteit niet onder ogen gezien, dan riske-

ren de Europese leiders een nog veel grotere crisis waarin ook
grote Europese landen als Spanje en Italië dreigen te worden
meegezogen. Dat besmettingsgevaar zou zelfs het einde van de
eurozone in beeld brengen.

Fokke Obbema

Om het op zijn Frans te zeg-

gen: il est jamais bon. Alom

hoor je dat de Tour zo saai is.

Dat geneuzel drong ook de

krant binnen: tweets en an-

dere uitlaatkleppen voor

mopperkonten zijn te-

genwoordig bouwste-

nen voor krantenstuk-

jes. Hoezo saai? Nog

een paar dagen te

gaan, en niemand heeft

een idee wie de Tour wint. Ie-

dereen praat over Johnny

Hoogerland, de beste verbeel-

ding van de Kruisweg (al doet

Laurens ten Dam zijn best).

Naar Mart Smeets kijken ’s

avonds laat ruim een miljoen

mensen. Maar de mopperkont

blaat dat er geen patron is

(nee, de tijden van Lance

Armstrong waren span-

nend) of vindt dat nie-

mand écht kan aanval-

len (wordt de doping,

pardon herstelmiddelen,

aan banden gelegd, is het

ook niet goed). Om het op zijn

Frans te zeggen: viens chemin,

mais pas à France!

(Marcel van Lieshout)

ANDER COMMENTAAR

‘De klok tikt onbarmhartig door naar 2

augustus, de dag dat de VS hun schuld-

plafond doorbreken en de overheid haar

rekeningen niet meer kan betalen. Tot

een paar jaar geleden kon je er van uit-

gaan dat er op tijd een oplossing zou

worden gevonden. Maar de binnen de

Republikeinen invloedrijke TEA PARTY-

BEWEGING is onverzettelijk: geen las-

tenverzwaringen zoals de Democraten

willen, maar keihard bezuinigen. Afge-

zien van defensie en dijkbewaking is er

geen overheid nodig, aldus de Tea Party.’

‘Omdat de Duitsers zo dom zijn kern-

energie vaarwel te zeggen neemt hun

behoefte aan gas sterk toe. Als gas-

grootmacht hollen de Russen zichzelf

voorbij, en vergeten de modernisering

van hun industrie. Rusland staat open

voor DUITSE HULP bij die modernise-

ring. Duitsland moet nauwere relaties

met Rusland aanknopen. Anders blijft

het moderniseringspact lapwerk en zien

de Russen de Duitsers steeds meer als

mensen die zo wanhopig energie nodig

hebben dat ze elke prijs accepteren.’

‘De NRC Next lezende CONFETTIGENE-

RATIE bestaat uit verwende (ex-)langstu-

deerders die nog nooit honger hebben

gehad. Ze strijden tegen dierenleed door

géén kiloknallers te kopen, terwijl ze via

Twitter reclame voor Giro 555 de wereld

in twibbonnen, in de veronderstelling dat

hongersnood en andere onrendabelen-

slopers vanzelf verdwijnen als je maar

genoeg goodwill verspreidt. Maar als er

een rammelende collectebus voor de

deur staat, zit er natuurlijk helaas net

geen kleingeld in de portemonnee.’

Google berooftmens
van zijn denkkracht

G
oogle vervangt ons ge-
heugen. Dat is althans de
opmerkelijke bevinding
van een groep weten-
schappers uit de Verenig-

de Staten. De zetel van onze geeste-
lijke en zintuiglijke vermogens
wordt natuurlijk niet letterlijk uit
zijn schedelholte gelicht en vervan-
gen door een virtuele zoekmachine,
maar in overdrachtelijke zin is er
wel zoiets gaande.
Volgens de onderzoekers, die hun

conclusies in Science publiceerden,
neemt het internet in toenemende
mate een belangrijke functie van on-
ze hersenen over: het vermogen tot
onthouden. We onthouden nogwel,
maar dan vooral wáár we iets heb-
ben gelezen en niet zozeer wát we
hebben gelezen. Kortom: internet
krijgt steedsmeer het karakter van
een extern geheugen.
De vraag is nu: wat betekent het

dat we voor de reproductie van ken-
nis steeds afhankelijker worden van
zoekmachines? Is het een zegen of
een vloek? Door de geschiedenis
heen heeft demens technieken be-
dacht om zijn geheugen te ontlas-
ten. Met de uitvinding van het
schrift – en de boekdrukkunst al he-
lemaal – hoefde demens zijn verha-
len nietmeer te onthouden om ze
na te vertellen; hij kon ze eenvoudig-
weg opzoeken.
En een tijdje later was het de re-

kenmachine die verlichting bracht
bij het optellen en aftrekken. Dat
menselijke kwaliteiten aan instru-
menten of machines worden uitbe-
steed, is een gegeven zo oud als de
mensheid zelf. Wat dat betreft is er
niets nieuws onder de zon. Toch
kleeft er een belangrijk risico aan
deze virtuele veruitwendiging van
het geheugen.

De lessen van Karl Marx zijn be-
hulpzaam bij het in kaart brengen
van deze risico’s. Een van zijn be-
langrijkste bezwaren tegen het kapi-
talismewas dat het de ambachts-
man loskoppelde van zijn ambacht.
Zijn kennis en knowhow verdwenen
als het ware in demachine, de lo-
pende band reduceerde hem tot ar-
beidskracht. De fabrieksdirecteur
bepaalde voortaan hoe de arbeider
zijn krachtmoest aanwenden. Ook
de zeggenschap over het eindpro-
duct van zijn inspanning werd hem
uit handen genomen. Sterker nog:
het verdweenmet de nieuwe pro-
ductiemethoden geheel uit zicht.
Het hoeft nauwelijks betoog dat
winstmaximalisatie dit hele proces
van vervreemding (want zo inter-
preteerdeMarx het) in gang hield.
Een soortgelijke dynamiek dreigt

zich aan te dienenmet het uitbeste-
den van ons geheugen aan zoekma-
chines. Dit keer geen proletariaat
van arbeiders, maar een proletariaat
van kennisconsumenten. Wat inter-
net in het algemeen en zoekmachi-
nes in het bijzonder aanbieden, zijn
gestandaardiseerde ‘leefstijlen’ (Fa-
cebook) en informatiestromen die
op wereldwijde schaal geprodu-
ceerd worden doormultinationals
metmaar één oogmerk: winst.
Het wereldwijde web draait voor

een belangrijk deel op het vermo-
gen omhet verlangen en de aan-
dacht van consumenten te fixeren
en te beïnvloeden. Dergelijke aan-
dachtstechnieken zijn niet nieuw
(ook boeken en films proberen de

aandacht te trekken), maar de
schaal waarop dezemachine ope-
reert is dat wel. Bovendien onthoudt
een zoekmachine als Google waar
onze belangstelling naar uitgaat.
Daarmee wordt ‘kennis’, zeker voor
de watminder kritische surfer, in
hogematemanipuleerbaar. In zo’n
situatie ‘vervangt’ Google het geheu-
gen niet alleen, het bepaalt ook wat
erin gestopt wordt. En de kenniscon-
sument hoeft zich geen inspanning
meer te getroosten omdatgene te
verwerven wat hij voor kennis
houdt; een druk op de knop voldoet.
De heilstaat van de systemische zor-
geloosheid lijkt voorhanden.

Het vermogen om zelfstandig en
kritisch te denkenwordt hiermee
ondermijnd. De industrialisatie van
hetmenselijke geheugen, deze sys-
tematische annexatie van de geest,
trekt een zware wissel op demense-
lijke conditie als zodanig. Want waar
blijft demens, het dier dat in staat is
te denken, wanneer hij van zijn
denkkracht is beroofd?

Zoekmachines vervangen niet alleen ons geheugen,
maar bepalen ook steedsmeer wat erin wordt gestopt.

De auteur is publicist en filosoof. In de

kenniseconomie delegeert de mens

zijn geheugen aan Google zoals hij

ooit zijn ambachtelijke knowhow aan

machines uitbesteedde.

Hans Schnitzler

Kennis wordt in
hoge mate
manipuleerbaar

Internetcafé in Chanzhi in de Chinese provincie Shanxi. Foto Reuters
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Klein maar fijn
Yvonne Hofs hield (Economie, 19 ju-
li) een pleidooi om het kleine schip
te behouden. Daarin vermeldde zij
dat de kleine binnenvaart de poli-
tiek na aan het hart zou liggen, als
alternatief voor de vrachtwagen. De
politieke daadkracht blijft echter
ver achter. Want naast het verdwij-
nen van (de bedrijven aan) de haar-
vaten van de vaarwegen zijn er ande-
re bedreigingen.
Zo is sinds het gedwongen afschaf-

fen van de schippersbeurs (wie her-
innert zich die acties op het water
niet?) iederemarktmacht enmarkt-
transparantie voor de binnenschip-
pers verdwenen en ismen overgele-
verd aan de grillen van bevrachters.
Terwijl men al tijdens het Verdrag
van Rome erkende dat de binnen-
vaart nooit overgeleverd kanwor-
den aan de vrijemarkt omdat er
geen zelfregulerend vermogen is (de
overcapaciteit van nu bewijst dat
maar weer eens). In verbandmet de
crisis is dan ook gevraagd omhet in-
stellen van bodemtarieven. In plaats
daarvan kregen we een binnenvaart-
ambassadeur.
Ook het besluit van de Centrale

Rijnvaartcommissie dat alle be-
staande schepen (uiteindelijk) aan
nieuwbouweisenmoeten voldoen
leidt ertoe dat vele kleinere schepen
gesloopt worden of als woonboot
uit het beroepsgoederenvervoer ver-
dwijnen.
Voor al deze zaken is keer op keer

aandacht gevraagd: in Europa, in de
Tweede Kamer, bij de provincies en
bij de pers. De enige partij die dit op
de agenda wilde zetten, is de SP.
De erkenning van deze problema-
tiek is een belangrijke stap. Maar
volgt er geen actie op al die woor-
den, dan kanmen binnen enkele ja-
ren tienduizenden extra vrachtwa-
gens op de weg begroeten.

Sunniva Fluitsma, Vicevoorzitter

Algemeene Schippersvereeniging,

Schipper op m/s Franto (363 ton)

Plan B voor Europa
Terwijl de riedel voor het vinden van
de oplossingmaar niet verandert, is
er Europees spoedberaad over nog
eens hulp aan Griekenland. Belang-

rijk voor zowel de euro als Europa.
Er staat wereldwijd prestige enméér
op het spel. De oplossing komt echt
niet uit het systeem dat het pro-
bleem heeft veroorzaakt.
Hoge rente op noodkredieten in

het vooruitzicht stellen, ooit afge-
sproken als stok achter de deur om
aanspraak op noodkrediet te voor-
komen, werkt als instrument niet
meer als de schuld al totaal uit de
hand is gelopen. Dat is in de oude
economieën nu de situatie. Het
beeld is dat we Griekenland helpen
hun land opnieuw in te zaaien door
een trekker uit te lenen van een ‘trac-
tor-pulling event’. Per afgelegdeme-
ter neemt de druk op de aanhanger
toe; dat is het vooruitschuivend ef-
fect van de hoge rente. Per keer dat
we een noodpakket afspreken, ma-
ken we dat schuivende gewicht voor
de Grieken zwaarder.
Europa is op een punt aanbeland

dat een noodkrediet alleen de rente-

lasten financiert (en aanwie wordt
die rente uitbetaald?). Belastingbe-
talers zien nut noch noodzaak om
hier jaren voor temoeten zwoegen
en eigen welvaart in te leveren. Niet
te verkopen en er valt geen eer of
vooruitgang aan te behalen. Over-
duidelijk is sprake van een systeem-
fout.
Uit deze klem komen, vraagt van

Europees leiderschap vandaag out of
the box durven denken en handelen.
De weg uit deze en volgende financi-
ele crises ligt in de rente en de een-
dracht die we toepassen. Europese
leiders kunnen de Europese een-
dracht snel terug vinden als ze don-
derdagmet elkaar afspreken dat lan-
den elkaar onderling steunen door
noodkredieten te verstrekken zon-
der rente. Schulden hoeven dan niet
te worden kwijtgescholden, die wor-
den terugbetaald! Niemand die zijn
gezicht verliest. Vermogende landen
brengen de rente op. Die is natuur-

lijk substantieel lager, omdat deze
solidariteit en eendracht de financi-
ele wereld vertrouwen inboezemt.
De Griekse impasse vraagt hoe dan
ook een investering, een offer. Uit
welbegrepen eigenbelang kan dat
beter van de nu nog ‘goed’ preste-
rende landen komen door geen ren-
te te rekenen en daarmee Grieken
hun productie te gunnen.
Hebbenwe in deze niet allemaal

boter op het hoofd? Dit is hetmo-
ment en demogelijkheid om van de
Europese Unie een solide wereldspe-
ler temaken. Met zo’n gedurfde keu-
ze voor een innovatieve aanpak van
het vraagstuk, dwingt Europa res-
pect en geloofwaardigheid af en
krijgt deze crisis een duidelijke uit-
weg. Er is bovendien geen rocket
science voor nodig.

Mike Kortekaas, Utrecht

Laat ze hun snavel houden
Dit kabinet zet zich sterk af van de

gedoogcultuur. Toch heeft staatsse-
cretaris Bleker wederom 10 jaar vrij-
stelling gegeven op het verbod op
het knippen van kippesnavels. Sinds
2001 is dit al verboden. Dit kunnen
we toch niet langer pikken?

Frank Meijer, Utrecht

Costa Brava
Wat een heerlijk artikel van Paul On-
kenhout in de krant van afgelopen
zaterdag (16 juli). Een en al jeugd-
sentiment voormij. Ook wij vertrok-
ken in de jaren zestig richting de
Costa Brava (Palamos).
De foto’s hadden zo uit ons vakan-

tiealbum kunnen komen;met name
de foto op de voorkant van Inter-
mezzo is prachtig. Gelijkmaar weer
eens even onze eigen foto’s van on-
der een laag stof tevoorschijn ge-
haald.

A. Gulmans

Hekel aan Mart Smeets
Voor wie na het lezen van de eerste
zin van Frenk van der Lindens repor-
tage (V, 20 juli) op zoek gaat naar het
liedje ‘Ik heb zo'n hekel aanMart
Smeets’ van Ivo deWijs, kan lang
zoeken. Het lied waarvan het refrein
wordt gememoreerd is van Pieter
Nieuwint. De titel is:M.S. Staat op de
cd Pieter Nieuwint dicht en zingt (Mi-
rasound).

Ton Ouwehand, Enschede

Tweederangssport
Wat eenmerkwaardige opvatting
dat schaken een tweederangssport
is geworden nadat Gary Kasparov
eenmatch van de IBM-computer
Deep Blue heeft verloren.
Geldt dit ook voor hardlopen om-

dat auto’s toch echt een stuk sneller
gaan en ook voor gewichtheffen om-
dat vorkheftrucsmeer gewicht kun-
nen tillen?

H. van Dijk, Utrecht

Sabotage tv-torens?
Kan het zijn dat demediatorens in
Hogersmilde en IJsselstein zijn gesa-
boteerd door een actiegroep tegen
Tour de France-uitzendingen? Ik
keur dat niet goed, maar heb er heel
veel begrip voor!

Eric Augusteijn, Schiermonnikoog

U
it de nauwgezette reconstructie die
BobWoodwardmaakte van de besluit-
vorming onder Bush voorafgaande

aan de oorlog in Irak, kwamnaar voren dat
minister van Defensie Rumsfeld als argu-
ment gebruikte voor een aanval op Irak dat
in Afghanistan ‘de doelen op’ waren. Toen
leefde nog de gedachte dat in Afghanistan
volstaan konwordenmet het geven van
luchtsteun aan de krijgsheren van de noor-
delijke alliantie die doormedewerkers van
de CIAmet koffertjes gevuldmet eenmiljoen
dollar waren gekocht omhet regiem in Ka-
bul omver te werpen.
Bush constateerde vol trots dat Amerika

nooit eerder op zo’n koopje een oorlog zou
kunnen voeren. Ook de oorlog in Irak zou
voor de Amerikanen ongeveer gratis zijn.
Want die dachtmen te betalen uit de op-
brengst van de Iraakse olie. Het Iraakse volk
zou dat graag over hebben voor zijn ‘bevrij-
ding’, zo was het wensdenken.
Kort geleden publiceerde het Amerikaanse

Watson Instituut voor Internationale Studies
een onderzoek naar de werkelijke kosten van
die oorlogen. Die zullen oplopen totmini-
maal 3.700miljard dollar. Nietmeegerekend
is een bedrag van 1.000miljard dollar dat be-
taaldmoet worden aan rente op de staats-
schuld, want de oorlogen werden enworden
met geleend geld betaald.

Veel erger dan het geld is natuurlijk het
verlies aanmensenlevens. Ongeveer 250.000
mensen kwamen volgens hetWatson Insti-
tuut omhet leven, 365.000 raakten gewond
en achtmiljoenmensen raakten op drift.
Na de rampzalige oorlog in Vietnam laten

die in Afghanistan en Irak opnieuw zien dat
het beginnen van een oorlog veel makkelij-
ker is dan het beëindigen en dat de gestelde
doelen zelden worden bereikt. De gevolgen
voor de bevolking zijn altijd rampzalig, zo-
welmoreel als economisch. De politici die
voor het aantal doden, gewonden en ont-
heemden verantwoordelijk zijn, net als voor
de kosten en het oplopen van de staats-
schuld, maken het president Obama nu on-
mogelijk te regeren omdat hij te weinig doet
om die schuld binnen de perken te houden.
Ze eisen dat hij dat doet door de toch al

armzalige sociale voorzieningen in de VS ver-

der af te breken. In geen geval mag hij de be-
lastingen van rijke Amerikanen, door Bush
aanzienlijk verlaagd, weer verhogen. De
Amerikanen die toch al de grootste slachtof-
fers zijn van de economische crisis moeten
de prijs betalen voor het gevoerde wanbe-
leid. Ideologische schaamteloosheid ten top.
Vorige week las ik het bericht dat volgens

Fransemilitairen in Libië ‘de doelen om te
bombarderen op raken’. Dat wil zeggen dat
vanuit de lucht zo'n beetje de hele fysieke be-
stuurlijke infrastructuur van Libië is vernie-
tigd. Dat is gebeurd ‘om de burgers van Libië
te beschermen’, want volgens de resolutie
van de Veiligheidsraadmoest het geweld
daartoe worden beperkt.
Op de grond sleept de oorlog zich voort.

Op televisie is te zien dat bijna dagelijks een
zooitje ongeregeldmet aftandse vrachtwa-
gentjesmet daarop in elkaar geknutselde
wapens een eindje de kustweg richting Tri-
poli oprijdt. Zodra de frontlijn dichterbij
komt enmanschappen die Kadhafi trouw
zijn gebleven beginnen te schieten, wordt er
halsoverkop omgedraaid omweer buiten
schootsafstand te komen. Straaljagers van de
Nato op zoek naar doelen ‘om burgers te be-
schermen’ kunnen kennelijk geen door-
braak forceren.
Nederlands F-16 straaljagers vliegen voor

spek en bonenmee. Dat is de enigemanier

om solidariteit te tonenmet de Navo zonder
de resolutie van de Veiligheidsraad te hoe-
ven schenden. Waarschijnlijk vliegen ze al-
leenmaar in de weg. Wat te doen als de doe-
len op zijn? Stoppenmet bombarderen zal
worden uitgelegd als een overwinning van
Kadhafi, het bombarderen van de woestijn is
wel een heel kostbaremanier om het gezicht
te redden.
Dat de rebellen ondanks de steun van de

Navo nog niet hebben ‘gewonnen’, betekent
dat Kadhafi veel meer steun onder de bevol-
king heeft dan werd gedacht. Misschien wel
van eenmeerderheid. Dat is misschien te be-
treuren, maar wel een feit. Voor- en tegen-
standers van Kadhafi onderscheiden zich
vooral door de stamwaartoe ze behoren. Dat
maakt het waarschijnlijk dat ook na een
overwinning van de rebellen democratie een
wensdroom blijft.
Een ding is zeker: ook aan een zinloze oor-

log komt een eind en danmoet het land
weer worden opgebouwd. Zonder steun van
Europa gaat dat niet. Wie dat gaat betalen...?
Gewoon, demensen die altijd voor de fouten
van politici betalen.

Het bombarderen van
de woestijn is wel een
heel kostbaremanier
om je gezicht te redden Marcel van Dam is socioloog.
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Binnenvaartschip op de Maas in Rotterdam. Foto Arie Kievit

Dedoelen zijn op

ColumnMarcel vanDam


