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V O O R  U   G E L E Z E N . . . . . . . . .   d o o r  E r i c  d e  B r a b a n d e r

‘Dwarsliggers’ van
Aart G. Broek
Afgelopen week zag ik op
www.uitzendinggemist.nl een
aflevering van ‘De Wereld
Draait Door’ waarin presenta-
tor Matthijs van Nieuwkerk
Mart Smeets het vuur na aan de
schenen legde over doping in
de wielrennerij. Hij hield
Smeets voor dat in de tijd dat
Lance Armstrong de Tour de
France overheerste, het binnen
de gesloten gelederen van de
wielersport allang duidelijk was
dat er op grote schaal met do-
ping gefraudeerd werd. Hij
vroeg Smeets, die toch duide-
lijk tot de fiets-incrowd behoort,
of het niet zijn taak als sport-
journalist was geweest deze do-
pingzaken openbaar te maken.
Of het niet een schande was dat
de journalistiek had meege-
werkt aan het boerenbedrog dat
de wielersport zoveel jaren was
geweest. 

Smeets, een grote van zich-
zelf overtuigde man die al jaren
het Nederlandse icoon is van de
wielerjournalistiek viel van zijn
voetstuk af. Hij haalde onge-
meen fel uit naar Van Nieuw-
kerk. En plein publique siste
hij: ,,Als je dat denkt dan ben je
nog stommer dan dat je eruit
ziet.” 

Dit televisieoptreden van
Mart Smeets vond plaats na de
presentatie van ‘Tegenspraak
onder Dwarsliggers’ met als
ondertitel ‘Schaamteloos lei-
derschap’, de nieuwste uitgave
van de hand van Aart G. Broek.
Had hij het maar gelezen. Dan
was hij misschien niet zo afge-
gaan.

Broek, die van 1981 tot 2001
op Curaçao woonde en werkte,

schreef tien jaar geleden het
boek ‘De Terreur van Schaam-
te’ waarin hij liet zien dat ge-
weld van Curaçaose en Marok-
kaanse jongeren in Nederland
niet terug te herleiden is naar
culturele verschillen, maar 
naar schande en schaamte voor
de barrière die ervoor zorgt 
dat ze geen deel uitmaken van
de Nederlandse samenleving.
‘De Terreur van Schaamte’ gaf
een nieuwe visie over hoe ge-
welddadig gedrag verklaard
maar ook aangepakt kan wor-
den. Het essay was aanleiding
voor de Nederlandse politiek
om het beleid aangaande Antil-
liaanse en Marokkaanse jonge-
ren over een andere boeg te
gooien. 

‘Dwarsliggers’ gaat op het-
zelfde gegeven een stuk verder.
Schaamte als oorzaak van fa-
lend beleid in bedrijven en

overheden. De auteur maakt
gebruik van een stuk eigen er-
varing toen hij na twintig jaar
Curaçao een baan aangeboden
kreeg in Katwijk. Een wethou-
der belastte hem met het tot
stand brengen van een fusie
tussen twee sociale werkvoor-
zieningsbedrijven. Een fusie
die lang gepland en politiek
voorbereid was door diezelfde
wethouder, maar waar zoveel
haken en ogen aan zaten dat ze
voor Broek als projectuitvoer-
der niet haalbaar bleek. Broek,
de brenger van de boodschap,
werd als dwarsligger weggezet.
De wethouder sloeg net zolang
om zich heen, alle waarschu-
wingen naast zich neerleggend,
tot de fusie tot stand gekomen
was. Waarna het met beide be-
drijven verschrikkelijk mis-
ging. 

Bij tegenspraak lijkt het

prestige van zittende bestuur-
ders op het spel te staan. Res-
pect wordt schaamte. Om dat te
voorkomen worden de gelede-
ren gesloten. De dwarsligger
wordt afgeserveerd en de plan-
nen worden, tegen beter weten
in, doorgevoerd. Zo is het ge-
gaan met de Betuwelijn, een
project dat miljarden verslon-
den heeft, ondanks alle tegen-
werpingen. Zo ging het met de
bancaire crisis. De econoom
Rajan zette in 2005 al uiteen
hoe en waarom de crisis zich
zou aandienen bij ongewijzigd
kredietverlenend beleid. Hij
werd genegeerd. Drie jaar later
donderden de eerste financiële
instellingen om. 

De oorlog in Vietnam is ook
zo’n enorm fout gelopen deba-
cle waar de waarschuwenden
als onvaderlandslievend wegge-
zet werden. En dan de vernieti-

ging van Troje waar de waar-
schuwingen van de hoge-
priester Laocoon het paard niet
de stad in te slepen, in de wind
geslagen werden en de historie
Laocoon door zeeslangen de
Middellandse Zee in laat trek-
ken en laat verslinden.

Broek maakt in zijn essay
duidelijk dat schaamte niet iets
exclusiefs is voor de Japanse,
Curaçaose of Marokkaanse
samenlevingen die zouden
worden gekenmerkt door een
‘schaamtecultuur’.

Schaamteopwekkende prak-
tijken van alle windstreken zijn
bijvoorbeeld uitsluiting, lang-
durige pesterijen op school of
op de werkvloer, emotionele
verwaarlozing, huiselijk ge-
weld, seksuele intimidatie en
verkrachting. Alle vormen van
vernedering en uitsluiting lei-
den tot gedrag dat schaamte en

schande dient te voorkomen,
ten koste van alles.

In ‘Joe Speedboat’, de veelge-
prezen roman van Tommy
Wieringa, is dit een motief.
Wieringa zelf zei hierover toen
hij over zijn bestseller geïnter-
viewd werd: ,,Wie niet ziet wat
beschaming en uitsluiting tot
gevolg hebben, is gek. Mensen
zijn voor het grootste deel van
hun leven op zoek naar warm-
te. Een aapje dat kan kiezen tus-
sen twee moeders, een van
staal met voedsel, of een van
badstof zonder voedsel, kiest de
moeder van badstof. Warmte
en genegenheid willen we,
eeuwige baby’s zijn we die el-
kaar vlooien.”

Deze menselijke eigenschap
zorgt ervoor dat het op maat-
schappelijk niveau nogal eens
misgaat. De valkuilen die ons
beperkte cognitieve vermogen
opwerpen vereisen gefundeer-
de tegenspraak. Kennis over
ons individuele cognitieve ver-
mogen, en hoezeer dat gedebi-
teerd wordt door schaamte,
maakt het mogelijk met tegen-
spraak te leren omgaan. 

Aart Broek studeerde com-
municatiewetenschappen, soci-
ologie en criminologie. Hij pro-
moveerde op een onderzoek
naar de propagandapraktijk van
de rooms-katholieke missie op
de Benedenwindse Eilanden.
Eerdere boeken van hem zijn
‘Het zilt van de passaten’ (essa-
ys over de Caribische cultuur),
‘De kleur van mijn eiland’ (ide-
ologie en schrijven in het Papi-
aments sinds 1863), ‘De terreur
van schaamte en geboeid door
macht en onmacht’ (de ge-
schiedenis van de politie op de
Nederlandse Antillen). 

Met ‘Tegenspraak onder
Dwarsliggers, Schaamteloos
leiderschap’, een prachtig in
harde kaft uitgegeven boek van
116 bladzijden, heeft hij laten
zien dat het haalbaar is gefun-
deerde tegenspraak in een or-
ganisatie te integreren, waarbij
de beheersing van schaamte-er-
varingen centraal staat. ,,Rails
worden sterk door dwarslig-
gers”, zo zegt hij zelf. ,,Mensen
ook.” Maar voor Mart Smeets
geldt een ander gezegde: ,,Als
je geschoren wordt moet je stil-
zitten.”

‘Het einde van de
Antillen’ van 
Freek van Beetz
Freek van Beetz was tien jaar
lang adviseur van de minister-

president van de Nederlandse
Antillen. In die hoedanigheid
was hij ooggetuige van de
moeizame relatie van de Antil-
len met Nederland, de opeen-
volgende problemen binnen
het landsbestuur, de interne
politieke verwikkelingen en
met name het langdurige pro-
ces dat uiteindelijk leidde tot de
opheffing van het land de
Nederlandse Antillen. Van
Beetz werd door de oppositie-
partijen in die tijd gewan-
trouwd. Sommigen zagen hem
als een spion binnen de rege-
ringsgebouwen in Fòrti. Im-
mers, hij was ‘uitgeleend’ door
Den Haag voor assistentie bij
het financieel-economisch her-
stelprogramma van Pourier dat
moest resulteren in een ak-
koord met het Internationaal
Monetair Fonds (IMF). En dat
akkoord was voorwaarde voor
financiële steun uit Nederland.
Keiharde afspraken waren
daarover gemaakt, die, naar la-
ter bleek, minister Gijs de Vries
(VVD) niet zou honoreren. Dit
leidde uiteindelijk tot electoraal
verlies van de PAR ten gunste
van de FOL van Anthony Go-
dett.

Van Beetz beschrijft in zijn
boek hoe Gijs de Vries hiermee
het podium creëerde waarop de
PAR uiteindelijk politiek bijna
ten onder ging en de populist
Anthony Godett met de macht
aan de haal ging, gebruikma-
kend van slogans als ‘sin mie-
du’ (zonder angst), en ‘brood
en een dak boven het hoofd’.
En waar na het ontstaan van het
nieuwe land Curaçao een coali-
tie gevormd werd tussen de
partij van Helmin Wiels (PS),
die radicale afscheiding van het
moederland voorstond, en de
door illustere figuren gefinan-
cierde MFK van Gerrit Schotte.

Dat de oppositiepartijen in
de beginjaren van het nieuwe
decennium dachten met Van
Beetz het paard van Troje
binnengehaald te hebben, was
op zich niet zo verwonderlijk.
Ook in Den Haag werd gevon-
den dat de adviseur die door
hen uitgeleend was aan het ka-
binet van minister-president
Pourier schatplichtig was aan
de Nederlandse regering. Dat
kwam al snel aan het licht toen,
tijdens het IMF-traject, en de
daarmee gepaard gaande bezui-
nigingen, het duidelijk werd
dat de Antillen financiële hulp
nodig hadden om het traject
met goed gevolg te kunnen
doorlopen. Deze hulp was ook
toegezegd, met name sociale

hulp aan al die ambtenaren (34
procent) die wegbezuinigd wa-
ren.

Van Beetz schreef namens
Pourier een brief aan premier
Kok waarin gemeld werd dat
‘verdere bezuinigingen binnen
de huidige Antilliaanse staat-
kundige structuur desastreus
zullen zijn, niet alleen voor het
effectief functioneren van het
overheidsapparaat, doch ook
voor de essentiële diensten en
voorzieningen aan onze bevol-
king’.

De brief werd in Den Haag
door Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK) niet
in dank ontvangen. Ze hadden
de hand van Van Beetz herkend
en hij werd er op aangespro-
ken. Van Beetz maakte daarop
duidelijk dat hij uitgeleend was
aan de Antilliaanse regering en
verantwoording verschuldigd
was aan minister-president
Pourier en aan niemand an-
ders. Veel begrip ontving Van
Beetz niet. De relatie met BZK
is er daarna jaren een geweest
van een koude oorlog.

Toen ik dit verhaal las, moest
ik onwillekeurig denken aan
het zojuist besproken boek van
Aart Broek. Wellicht zou dit
boekje verplichte kost moeten
zijn voor heel bestuurlijk
Nederland.

In 2006, toen het voor de
Antillen duidelijk was dat
Nederland zijn financiële af-
spraken niet nagekomen was
en ook niet zou nakomen, hield
minister Laurens Jan Brin-
khorst (D66) in de aula van de
Universiteit van de Nederland-
se Antillen (UNA) een lezing
getiteld ‘Een gezonde bestuurs-
structuur in een gezonde eco-
nomie’. Brinkhorst hamerde
op het belang van bezuinigin-
gen en na afloop merkte Van
Beetz tijdens de staande recep-
tie tegen een oud-collega uit
Den Haag op: ,,Een gemiste
kans.” Hij bedoelde dat politiek
Den Haag de kans had laten lig-
gen Pourier de nodige ruggen-
steun te geven ten tijde dat het
kabinet Pourier daadwerkelijk
met de bezuinigingen bezig
was waar Brinkhorst het over
had. De Antillen zouden er heel
wat voortvarender hebben uit-
gezien als Gijs de Vries niet zo
halsstarrig was geweest.

Deze opmerking werd door-
gekletst en veroorzaakte in Den
Haag een diplomatieke rel.
Weer verwijs ik naar ‘Dwarslig-
gers’ waarin Aart Broek be-
schrijft hoe moeilijk het is voor
bestuurders om beleid over een

andere boeg te gooien als dui-
delijk wordt dat een andere
koers gevaren dient te worden.
In dat soort gevallen, waar de
cognitieve functies van de be-
stuurder dissoneren met de re-
aliteit, is het helaas usance om
eerst de boodschapper af te
schieten. 

Van Beetz moet teruggeroe-
pen worden, zo eiste Brin-
khorst. 

Dat is uiteindelijk niet ge-
beurd. Freek van Beetz heeft
drie ministers-presidenten ge-
adviseerd - Pourier, Etienne Ys
en Emily de Jongh-Elhage,
waarna een einde kwam aan de
Nederlandse Antillen op 10 ok-
tober 2010.

‘Het einde van de Antillen’ is
geen formele wetenschappe-
lijke studie. Van Beetz wisselt
de politieke gebeurtenissen van
de afgelopen tien jaar af met
passages uit zijn logboek, waar-
in hij al die gebeurtenissen van
persoonlijke kanttekeningen
voorziet. Die passages hebben
een andere schrijfstijl, ze zijn
als het ware een verademing na
de delen van het boek waarin de
politieke processen worden be-
schreven en waar Van Beetz
zich ervan bewust is dat hij aan
geschiedschrijving doet. De
persoonlijke ervaringen zorgen
ervoor dat het boek ‘Het einde
van de Antillen’ leest als een ro-
man.

Ik genoot van de passage
over de slotverklaring, een or-
gie van bestuurlijk en politiek

vandalisme, zoals Van Beetz
het noemde. Allereerst moest
er gestemd worden of Anthony
Godett al dan niet uit Bon Futu-
ro gehaald moest worden om
hem aan het debat te laten deel-
nemen. Iedereen bemoeide
zich ermee, en met name in de
Papiamentstalige kranten ont-
stond een hetze, die versterkt
werd door de nogal onhandige
PAR-zet die de overeenkomst
inzake de slotverklaring geheel
op het conto van de PAR
schreef. ‘Si’ en ‘No’ werden
toen geboren. Na een opeenvol-
ging van scheldpartijen en hol-
le retoriek werd de slotverkla-
ring afgewezen. Men vierde dit
besluit feestelijk. Weldenkende
burgers vroegen zich af waar
dit allemaal heen moest. Dui-
delijk was het dat de PAR door
de coalitiepartij van Godett ge-
zien werd als verlengstuk van
Holland. Dat was al zo vanaf
het verraad van De Vries. De
FOL had hiermee een stok om
de hond te slaan. 

Het boek van Freek van
Beetz verdient een plaats in de
boekenkast van eenieder die
begaan is met de Caribische ei-
landen, maar met name in de
boekenkast van onze politici,
‘ter leringh ende vermaeck’.
‘Het einde van de Antillen’ is
bovenal een aanwinst voor on-
ze nationale bibliotheek en de
bibliotheken van onze middel-
bare scholen, daar het in een
leemte voorziet wat betreft on-
ze politieke geschiedenis.

‘Dwarsliggers’ en ‘Het einde van de Antillen’

De omslag van het boek van Van Beetz,
‘Het einde van de Antillen’. De omslag van ‘Dwarsliggers’.
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Freek van Beetz heeft drie ministers-presidenten geadviseerd: Miguel Pourier, Etienne Ys en Emily de Jongh-Elhage. FOTO’S ANTILLIAANS DAGBLAD


