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Strijd tegenwater is nietmeer te winnen

H
et getuigt van enige arrogan-
tie te veronderstellen dat Ne-
derland de strijd tegen het

water kan volhouden.
Wat eeuwen geleden begonmet

de aanleg van dijken en het leegma-
len van polders, kreeg een hoogte-
punt in de aanleg van de afsluitdijk
in de Zuiderzee en de oprichting van
de Deltawerken in Zeeland.
Vanwege de noodzaak van bezui-

nigingen gaat de discussie nu over
de vraag of de waterschappen opge-
heven en hun taken overgeheveld
zoudenmoeten worden naar de pro-
vincies. Eerder is na uitgebreide stu-
dies juist besloten tot versterking en
verhoging van dijken en duinen. De
overheid overweegt ook de installa-
tie van censoren in de bestaande dij-
ken om zwakke plekken vroegtijdig
te kunnen aanpakken. De vraag is of
we wel verdermoeten gaan op deze
weg.
Vast staat, dat de zeewaterspiegel

deze eeuwminimaal 50 centimeter
zal stijgen. Als de poolkappen snel-
ler smelten, moet rekening worden
gehoudenmet een stijging van een
meter of meer. Ophoging van dui-
nen en dijken tegen het zeewater
wordt een soort Sisyphusarbeid, als
de rivieren naar verwachting steeds
vaker en intensiever voormeer wa-
teroverlast gaan zorgen.
Het tijdelijk wegpompen van over-

tollig water naar speciale weilanden
en polders zal hierdoor een hoge
vlucht nemen,maar dankzij de wet
van de communicerende vaten zal
dit ingrijpen door demens geen
lang leven beschoren zijn.
Het verhoogt alleenmaar de

steeds terugkerende kosten, waar-
voor wel betere bestemmingen te
vinden zijn.
De voorbije eeuwen hebben Ne-

derland veel bekendheid, waarde-
ring en kennis op het gebied van de
waterhuishouding opgeleverd. Het
is jammer, maar geen schande om
na al die eeuwenmet opgeheven
hoofd te erkennen dat de waterpro-
blematiek vandaag van een totaal

andere orde is. Het zou juist getui-
gen van visie en realiteitsbesef om
onder ogen te zien dat Nederland de
strijd tegen het water op de lange
termijn aan het verliezen is.
Te lang heeft Nederland gehan-

deld vanuit de gedachte dat demens
de natuur zijn wil wel zou kunnen
opleggen. De tijd is nu echter rijp
om te beseffen dat demens slechts
een onderdeel van de natuur is en
zich aan haar regelsmoet onderwer-
pen. Toch staan legers technisch
knappe koppen klaar om aan te to-
nen dat het welmeevalt met onze
arrogante houding tegenover het
water. We kunnen natuurlijk onze
kop nogwel even in het zand hou-

den en voor nog grotere bedragen
dan tot nu toe nogmeer prachtige
ondergrondsemetrolijnen, tunnels,
waterkeringen en pompinstallaties
aanleggen.
De dijkdoorbraak bij Wilnis in

2003 was nogmaar een klein inci-
dent. Tegen dit voorproefje van gro-
ter onheil konden de verzekerings-
maatschappijen nog wel op. Er zijn
echter voorbeelden genoeg van an-
dere overheden die ook krampach-
tig vasthouden aan de ingeslagen
koers en weigeren de uitgesleten pa-
den op tijd te verlaten.
NewOrleans en Venetië zijn geen

kinderachtige voorbeelden van een
enorme verspilling, kortzichtigheid

en gebrek aan realiteitszin.
Nederland heeft wel vaker te lang

gewachtmet het trekken van de juis-
te conclusies en het op tijd nemen
van de juistemaatregelen. Tegen het
uitbreken van de TweedeWereldoor-
log, tegen de vergrijzing, de banken-
crisis en de economische crisis werd
ook te vooringenomen, te laat en te
weinig opgetreden. Er werd afge-
wacht en soms zelfs op het verkeer-
de paard gewed.
Het is natuurlijk geen sinecure om

te stoppenmet bouwen in die delen
van Nederland, die als eerste blij-
vend onder water zullen komen te
staan. Economisch is het echter van
levensbelang nu al plannen tema-
ken voor de verhuizing van bijvoor-
beeld Schiphol en bedrijven die voor
Nederland onmisbaar zijn, tenzij we
ons geld willen blijven investeren in
een waterhuishouding die in ieder
geval zelf het kind van de rekening
is.
Er zijn scenario’s denkbaar, waar-

bij eenmiljoen inwoners van Neder-
land op talloze laaggelegen plaatsen
verrast wordt door het water. Tijde-
lijk en blijvend onderdak in hogere
gebieden van Nederland en Duits-
land ligt in dat geval voor de hand.
Daarmoeten danwel plannen voor
zijn, om over een fatsoenlijke infra-
structuur nogmaar te zwijgen.
Toen jaren geleden de Noord-Duit-

se laagvlakte door eindeloze hoe-
veelheden rivier- en regenwater
blank stond, had dat grote conse-
quenties. In Nederland, dat twee
keer zo dichtbevolkt is, met naar ver-
houding velemalenmeer water dan
Duitsland, zijn de gevolgen hele-
maal niet te overzien.
Lang hebben de zee en de waterli-

nie ons in tijden van oorlog kunnen
beschermen tegen onze vijanden.
Nu is het wassende water geen buf-
fermeer tegen historische vijanden,
maar is het zelf onze grootste vijand
geworden. Daartegen kunnen onze
vroegere vijanden ons bijstaan. Het
kan verkeren.

HET WASSENDE WATER

Het getuigt van realiteitsbesef om
te erkennen dat Nederland de
strijd tegen het water aan het
verliezen is. Tijd om te verhuizen.

PAUL

GERBRANDS

is historicus.

Wat is verdienste vanwesterse demonstrant?

V
olkskrant-correspondent Leen
Vervaeke werd slachtoffer van
de Stratfor-hack, de kraak van

de bestanden van het gelijknamige
inlichtingenbedrijf. Haar creditcard-
gegevens belandden, met die van
duizenden anderen, op straat. Zij
vroeg zich terecht af in hoeverre de-
ze diefstal door de ‘hacktivisten’ van
Anonymous kon bijdragen aan de
vrijheid vanmeningsuiting (Ten Eer-
ste, 2 januari). Want dat was toch de
inzet van dit collectief dat het vrij-
heidsstreven in de Arabische wereld
steundemet aanvallen op de sites
van de dictatoriale regimes?

Sterker nog, de achter een Guy
Fawkes-masker verborgen geestver-
wanten van de Occupybeweging ver-
dienen volgens Time Magazine de ti-
tel ‘persoon van het jaar’. Dat is im-
mers de consequentie van deze uit-
verkiezing. De hackers die het vooral
om de ‘lulz’ te doen is (een verbaste-
ring van ‘laughing out loudly’, lol
dus), staan namelijk zij aan zij met
al die andere betogers die Time als
nieuwemakers van de geschiedenis
identificeert.
En juist hiermanifesteert zich de

miskleun van deze toekenning van
de alternatieve Nobelprijs voor... tja,
voor wat eigenlijk?Want wie is deze
demonstrant die geen naammag
hebben?Waar staat hij voor?Welke
excellente prestatie heeft deze laure-
aat precies geleverd? Volgens Time
draait het dus omnietsminder dan
om eenmaker van de geschiedenis.
Francis Fukuyama kondigde in 1989
met zijn The End of History and the
Last Man het einde van de geschiede-
nis aan – het liberaal-kapitalistische
model zou de vredelievende eindbe-
stemming voor de wereld zijn –
maarmet de herrijzenis van de de-
monstrant anno 2011 heeft de ge-
schiedenis zich definitief hervon-
den, meent het blad.

Politieke omwentelingen in de
Arabische wereld en de roep om een
rechtvaardiger sociaal contract in
hetWesten: de demonstrerendeme-
nigte is weer relevant geworden en
in staat de loop der gebeurtenissen
ingrijpend te veranderen.
Kortom, van de Tunesische fruit-

verkoper Bouazizi die zichzelf in
brand stak, via de tentbewoner op
Wallstreet of Beursplein tot enmet
de hacker van Anonymous die de te-
goeden van Volkskrant-correspon-
dent Vervaeke aan liefdadigheidsin-
stellingen schonk; zij verpersoonlij-
ken allemaal de hervonden eigen-

zinnigheid en nieuwe dynamiek van
de geschiedenis.
Maarmet het op één hoop gooien

van opstandelingen in Egypte, In-
dignados in Spanje, bloggers in Iran,
Occupyers in Nederland enwraak-
zuchtige anarchisten in cyberspace,
gooit men het rebelse kindmet his-
torisch badwater en al weg.
Dat wat de vernederdemenigte in

Arabische landen op de been bracht,
het verloop en het resultaat van die
volksopstanden, staat in geen ver-
houding tot de speldenprikken die
de bozemassa’s in hetWesten uit-
deelden.
Wat in Tunesië begon als een

broodopstand ontpopte zich tot een
strijd op leven en dood tegen tiran-
nieke heersers in de regio. Wat in
Spanje begon als verontwaardiging,
ontpopte zich als een als een nacht-
kaars uitdovend campingverzet te-
gen het systeem. Daar waar in het
Oosten autocraten het veldmoesten
ruimen onder druk van demassa,
namen in hetWesten technocraten
demacht over onder druk van finan-
ciële toezichthouders en hun poli-
tieke handlangers. En daar waar
bloggersmet gevaar voor eigen le-
ven verslag deden van de strijd, leg-
den virtuele Robin Hoods voor de

‘lulz’ websites plat en persoonsgege-
vens op straat.
Datmen in Tunesië, Egypte en Li-

bië dictators uit paleis en bunker
heeft weten te verdrijven, is inder-
daad een heroïsche en historisch re-
levante daad. Demacht van deme-
nigte op straat, haar opofferingsge-
zindheid en volharding, heeft tot
een opzienbarend resultaat geleid,
hoe ongewis het vervolg van de
strijd ookmag zijn.
Schril in contrast hiermee staan

de Indignados, Occupyers en virtue-
le frontsoldaten van Anonymous. Zij
zijn onmachtig gebleken de specu-
lanten en vrijemarktideologen uit
hun glazen paleizen te verjagen.
Hen alsmakers van de geschiedenis
te betitelen, getuigt niet alleen van
hoogmoed en historisch onbenul,
maarmiskent ook de uniciteit van
de opstand in de Arabische landen.
Slechts één iconisch beeld had de

voorpagina van Time Magazinemo-
gen halen. De bedremmeld toekij-
kende Tunesische president Ben Ali
aan het ziekenhuisbed van de ge-
mummificeerde fruitverkoper Mo-
hamed Bouazizi. Daar, verstild on-
der zijn bandages, lag de persoon
van het jaar en demaker van ge-
schiedenis.

De bozemassa’s
in het Westen
deelden slechts
speldenprikken
uit

PERSOON VAN HET JAAR

De ‘hacktivisten’ van Anonymous
betitelen als ‘makers van de
geschiedenis’ miskent uniciteit
van de Arabische opstanden.

HANS

SCHNITZLER

is publicist en

filosoof.

Wateroverlast in Noord-Nederland. Foto Harry Cock / de Volkskrant
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Koningin
Als republikein vind ik het echt
moedig van de koningin ommet
zó’n kiespijn toch door te gaan alsof
er niets aan de hand is!

Tjerk Westerterp, Middelburg

Grou
Het valt op dat de laatste dagen in
het kader van de wateroverlast de
Friese plaats Grouw in veel media en
ook in de Volkskrant ineens Grou
heet. Dus zonder w. Houden zo,
want ik verheugme zeer op de nieu-
we Âlvestêdetocht (begin februari?)
in Fryslân en op de prachtige namen
die we dan krijgen voorgeschoteld
zoals Ljouwert, Snits, Drylst, Sleat,
Starum, Hylpen, Warkum, Boalsert,
Harns, Frjentsjer en Dokkum. Dok-
kum? Jazeker, Dokkum.

Jan van Capel, Amsterdam

Linkshandig
Wat ben ik blij dat Sara Schaafsma
het in het post-Stapeltijdperk toch
heeft aangedurfd (Wetenschap, 6 ja-
nuari), middels gedegen onderzoek
in ondermeer Papoealand, het raad-
sel vanmijn (59-jarige) linkshandig-
heid te ontraadselen. Chapeau!

Yvonne Brasser van Westen,

Castricum

Makkelijke wiskunde
Bij de Technische Universiteit Eind-
hoven hoeven studenten straks niet
meer allemaal per se demoeilijkste
wiskundevakken te volgen, maar
kunnen ze ook kiezen voor psycho-
logie of economie. Dat geldt ook
voor Delft en Twente. Psychologie in
plaats van wiskunde bij een TU?Wel
handig bij de straks door te kort
schietende berekeningen instorten-
de gebouwen en neerstortende
vliegtuigen: kunnen de verantwoor-
delijke ingenieursmeteen aan
slachtofferhulp doen.
Dat een politicus zonder techni-

sche achtergrondmet zo’n idee kan
komen is nog te begrijpen, maar ik
moest het stukje drie keer lezen om
te geloven dat de uitspraak van de
woordvoerder van de universiteit
zelf komt (6 januari, Binnenland).
Vraagme af of technische studen-

ten in China en India zo ook onder
wiskundevakken kunnen uitkomen.

Hopelijk niet, want hen hebbenwe
straks hard nodig om onze eigen
‘breed opgeleide’ ingenieurs te hel-
penmet hun tekortkomingen. Mis-
schien kan de lange opleiding tot
chirurg ook worden ingekort door
ingewikkeldemedische vakken om
te ruilen voor bijvoorbeeldmuziek-
kunde?

Michel van Pelt, Leiden, ingenieur

Irak en Arabische Lente
In het stuk ‘ Irak brakM-Oostenopen’
(O&D, 6 januari) geeft correspondent
Diederik van Hoogstraten hoog op
van de inspanningen van George W.
Bush om vrijheid, democratie, men-
senrechten, een vrije pers en een
rechtsstaat in Irak te realiseren.
Volgens hem zou Bush ook de ver-

antwoordelijkheid voor de Arabi-
sche Lentemogen opeisen. Het is
mogelijk dat de oorlog in Irak daar-
voor als katalysator werkte, maar
het is te veel eer voor Bush.
Het argument waarmee de Ameri-

kaanse regering de inval in Irak
steeds rechtvaardigde, was zelfver-
dediging. Irak zou beschikken over
massavernietigingswapens. On-
danks het ‘bewijs’ dat de Amerikaan-
seminister van Buitenlandse Zaken
Powell presenteerde, werden de wa-
pens niet aangetroffen. Verder zou
Irak een belangrijke uitvalsbasis zijn
voor Al Qaida. Ook daarvoor is nooit
een aanwijzing gevonden.
Zoals Van Hoogstraten ook aan-

geeft, werd Al Qaida pas na de oor-
log actief in Irak. Argumenten als
vrijheid, democratie enmensen-
rechten zijn pas later aangevoerd
omde oorlog te rechtvaardigen. Als
dit voor de VS werkelijk redenen
zouden zijn geweest om een oorlog
te beginnen, dan zou de lijst met
landen langer zijn.
Ten koste van een groot aantal

slachtoffers werd het wrede, dictato-
riale regime van Irak verdreven. Een
mogelijke Arabische Lente is voor de
Amerikanen nooit de reden geweest
om in actie te komen.
Het zou dan ook zot zijn als Bush

achteraf de eer zou kunnen claimen
voor deze onvoorziene gebeurtenis-
sen.

Mark van Heck, Nijmegen,

sociaal geograaf

Het kostte onswatmoeite voor
het doordrong dat de site
www.geenreclamebijdedood.nl
serieus is bedoeld (Binnenland,
7 januari). De ethische grens
met betrekking tot de aanwe-
zigheid van reclame ligt vol-
gens de initiatiefnemer bij de
dood, bij ‘die allerlaatste reis
van onzemedemens’. Het wach-
ten is op een burgerinitiatief
dat wetgeving gaat voorstellen.
Een van de vragen die de ini-

tiatiefnemer stelt op de site is:
waarommoet de bedrijfsnaam
op de kleding van de uitvaart-
begeleiders? Stelt hij deze vraag
ook aan demedewerkers van
het overbekende hamburger-
restaurantwaar doorgaans din-
genworden geserveerd die de
doodmet rasse schreden dich-
terbij kunnen brengen? Of aan
personeel in een ziekenhuis,
waar – naar verluidt – de dood
ook nogal eens aanwezig is?
Als de site één ding duidelijk

maakt, dan is het wel dat de
dood nog steeds een groot ta-

boe is en datwemet onze com-
merciële handen blijkbaar van
die doodmoeten afblijven. Re-
clame voormaandverband, au-
to’s, seks,morele aangelegen-
heden (SIRE), zwangerschaps-
testen, luiers en etenswaren die
barsten van de E-nummers; het
mag allemaal.
Maar de dood, dat kan niet.

Latenwe helder zijn: de dood is
een product. Het is handel. En
aan handel wordt geld ver-
diend. Enwaar geldwordt ver-
diend, is reclame.Wat eenmal-
ligheid omdaar zo overspan-
nen over te doen.
Gelukkig voor de initiatiefne-

mer is de uitvaartbranche over
het algemeen genomenniet erg
innovatief. Dus een uiting als
‘deze kist wordt gesponsord
door Hein’s Houthandel’ valt
niet snel te verwachten. Ook
zullen er nog lang uitvaarten
worden gehouden zonder de
mogelijkheid te kiezen: ‘wilt u
met of zonder reclame-uiting
op de urn/de rouwstoet/de lin-

ten aan het bloemstuk?’
Dat demeeste bezoekers van

de site ermee instemmen, ver-
baast ons niets. Het staat zo lek-
ker respectvol en integer. Het
lijkt ook net alsof je daarmee je-
zelf eenmorele oppepper geeft.
Volgens ons gaat het daar he-

lemaal niet om. Demensen die
tegen reclame bij de dood zijn,
zijnwaarschijnlijk dezelfde
mensen die de dood conse-
quent uit hun leven proberen
te bannen. Een gemiste kans.
Want die dood blijft er toch.
Met of zonder reclame.
Eenwatmeer ontspannen

houding ten opzichte van de
dood zou een samenleving sie-
ren. Een introspectieve vraag
als ‘waarom verzet ikme toch
zo tegen het bestaan van de
dood?’ zou ook eenmooi ver-
volg op het sitebezoek zijn.

Mariska Overman, Hengelo,

projectleider bij een uitvaartbedrijf

Rob Bruntink, Leerdam,

hoofdredacteur Pallium/

palliatievezorg.nl

S
oms ben ik wel eens bang dat ik een
cryptochristen-democraat ben. Niet dat
ik de onbedwingbare neiging voel in

een praatprogramma een briefje richting
een asielzoeker te schuivenmet het aanbod
ommet zijnmoedermee te gaan naar een
voetbalwedstrijd. Ook heb ik nog niet ont-
dekt dat ik graag dissidenten in de hoek
drijf. Nee, het gaat om iets fundamentelers.
Vroeger was de term cryptocommunist een
scheldwoord. Het warenmensen die zeiden
geen communist te zijn, maar stiekem com-
munistische sympathieën koesterden.
Ik ben geen christen-democraat, maar

mijn opvattingen vertonen onmiskenbaar
christen-democratische trekjes. Zo heb ik
veel geschreven over samenredzaamheid,
het vermogen vanmensen ommet behulp
van hun netwerk tegenslagen op te vangen.
Ik heb het aangeprezen als alternatief voor
zowel het uitbesteden van solidariteit aan de
staat als voor het neoliberale ‘ieder voor
zich’. Eigenkrachtconferenties waarbij pro-
bleemgezinnen familie, vrienden en buren
inschakelen, zijn een klassiek voorbeeld van
samenredzaamheid. Ook heb ik bepleit dat
mensen die zichmelden bij de sociale dienst
de sterkste troef uit hun netwerkmoeten
meenemen. Deze ideeën lijken verdacht veel
op het christen-democratische ideaal van ge-
spreide verantwoordelijkheid.

Vanaf 1 januari ben ikmet 41 anderen een
broodfonds begonnen. Wij vormen elkaars
verzekering voor inkomensderving door
ziekte. Als één van ons door ziekte niet kan
werken, krijgt hij van de anderenmaximaal
twee jaar een gift om demaand door te ko-
men. Ik noem dat eenmoderne coöperatie,
maar je kunt er ook een christen-democra-
tisch etiket op plakken. Dan is het een voor-
beeld van soevereiniteit in eigen kring.
Of wat dacht u vanmijn tirade tegen de

zwartrijderseconomie (O&D, 20 september).
In een zwartrijderseconomie houden bedrij-
ven de winst voor zichzelf en wentelen de
kosten af op anderen. Tijdens de kredietcri-
sis bleek dat veel banken zwartrijders zijn.
Dat geldt ook voor bedrijven die ecologische
schade veroorzaken. Ze houden de winst
voor zichzelf en laten de samenleving op-
draaien voor demilieuschade. Deze praktij-

ken kun je ook bekritiserenmet het christen-
democratische begrip rentmeesterschap. We
hebben de aarde in bruikleen gekregen en
moeten haar zorgvuldig beheren.
Als ik zoveel affiniteit hebmet het chris-

ten-democratische denken, waarom bekeer
ikme dan niet tot de christen-democratie?
Het antwoord is dat de christen-democraten
hun eigen idealen niet zo serieus nemen. Het
natuur- enmilieubeleid van het kabinet is
een lachertje. Soevereiniteit in eigen kring
wordt gebruikt als excuus om versteende bu-
reaucratische instellingen uit hetmidden-
veld te steunen. Gespreide verantwoordelijk-
heid is verworden tot eigen verantwoorde-
lijkheid, wat neerkomt op het neoliberale
ideaal van zelfredzaamheid. Zoek het zelf
maar uit. De overheid trekt haar handen af
van pechvogels zonder te organiseren dat de
samenleving die zorg overneemt.
Door de implosie van het CDA lijken ook de

idealen van de christen-democratie achter-
haald. Maar niks is minder waar. Juist nu zo-
wel de staat als demarkt in diskrediet zijn
geraakt, zou haar gedachtengoed de wind
meemoeten hebben. Christen-democraten
zoeken hun heil namelijk noch bij de staat
noch bij demarkt. Zij zijn gemeenschaps-
denkers. Mensen hunkeren naar een gevoel
van gemeenschap. Ze zijn best tevreden over
hun eigen leven, maar ontevreden over de

samenleving. Ze zeggen: ‘Metmij gaat het
goed, met ons gaat het slecht.’ Als ermoet
worden bezuinigd en je wilt mensen niet in
de steek laten, is het essentieel de sociale
krachten in de samenleving temobiliseren.
Volgens onderzoeker Gabriël van den Brink
is er een veel grotere bereidheid tot onbaat-
zuchtigheid dan de cynische tijdgeest doet
vermoeden (Boeken, 7 januari).
Het CDA is echter zo in de war dat het de

vruchten hiervan niet kan plukken. CDA’ers
geloven dat als Verhagenmaar weg is en ze
voor hun idealen nieuwewoorden vinden,
alles goed komt. Het is daarom tijd dat ande-
re partijen zich ontfermen over de christen-
democratische erfenis. Nu zijn het vooral de
SP en de PVV die zich opwerpen als gemeen-
schapspartijen. Maar de ene partij levert de
gemeenschap uit aan de staat en de andere
gelooft dat een gemeenschappelijke vijand
genoeg is om een gemeenschap te vormen.
Wie pakt de handschoen op en formuleert

een programma voor samenredzaamheid?
Zo’n vooruitstrevende gemeenschapspartij
zoumijn sympathie hebben. Cryptochristen-
democraten aller partijen verenigt u.

Christen-democraten
zoeken hun heil noch
bij de staat noch
bij demarkt Pieter Hilhorst is politicoloog.
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