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It 's a jungle out there 

M P R F S S i f c S  V A N  b h N  P O L I I I E K E  C U L T U U R  

Bauklt Trim 

Het afgelopen jaar heb ik zowel in Nederland als in Californik geprobeerd mijn 
rijbewijs te halen. Tevergeefs, helaas, maar de noodzaak me vertrouwd te maken 
met twee verschillende verkeersregelsystemen leverde wel enkele theoretische in- 
zichten op. Zo onderscheiden de  Amerikaanse en de Nederlandse handleiding zich 
duidelijk in hun visie o p  de status van verkeersregels, en in hun opvattingen over de  
manier waarop een aspirant verkeersdeelnemer deze regels zou moeten aanleren. 
Als sociaal-filosoof zou ik zeggen: ze verschillen van mening over de vraag hoe so- 
ciale orde tot stand komt. 

In Nederland heet het eerste deel van het rijexamen niet voor niets de  'theorie'. 
Het instructieboek dat je als aankomende verkeersdeelnemer moet bestuderen, legt 
mathematisch precies uit hoe ons systeem van verkeersregels in elkaar zit. O p  het 
examen krijg je situaties voorgelegd die je moet oplossen als waren het oefeningen 
n logica: u rijdt op een voorrangsweg en wilt op een kruising links afslaan. Een fiet- 
ser rijdt u tegemoet, rechts van u komt een motorrijder die rechtdoor wil, wie heeft 
er voorrang? Kennis van de regels, en het  vermogen die regels in de praktijk snel te 
kunnen toepassen - dat heet in Nederland 'verkeersinzicht'. Zo met in Californik. 
D e  belangrijkste instructies waarmee hier een burger de weg wordt opgestuurd 
bestaan uit waarschuwingen, tips en aanbevelingen over hoe een voorzichtige en 
verantwoordelijke bestuurder te zijn. D e  ervaren Californische automobilist noemt 
dat defenstve driuing, D e  paragraaf over voorrangsregels drukt elke weggebruiker 
vooral Ã©Ã ding op het hart: "Never insist on taking the right-of-wa y..." D e  bood- 
schap is: wees constant op je hoede, andere weggebruikers kunnen gevaarlijk en 
onverantwoordelijk gedrag vertonen, neem dus zo weinig mogelijk risico's. It's a 
jungle out there . Intussen ontdek ik opgelucht, verscholen tussen de aanmaiiin- 
gen en omzichtigheden, toch zoiets als een voorrangsregel, zij het onder een con- 
textuele voorwaarde: "Wacht voor de auto die van rechts komt als deze o p  hetzelfde 
moment als u bij de  kruising aankomt.." 

Maar in de zorgzame stem die vooralvraagt om beleefdheid klinkt de toon door 
van de  streng sanctionerende autoriteit. Zo word ik uitgebreid geinformeerd over 
her public record dat van mijn uitglijders zal worden bijgehouden, over de  straffen 
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die boven mijn hoofd hangen mocht ik me misdragen, en over de  gruwelijke onge- 
lukken die kunnen gebeuren ten gevolge van alcoholmisbruik. En opeens niks geen 
contexten meer, maar tigoreuze rekenkundige regels: 4 keer in een jaar een fout 
begaan? Weg rijbewijs! De Nederlandse handleiding is m vergelijking hiermee Ã©6 
grote geruststelling: ze vermeldt zakelijk 'eisen' en 'verboden', ze geeft aan hoe hoog 
het alcoholgehalte h mijn bloed mag zijn, en informeert me over stopafstanden 
'bi j  verschillende snelheden onder gunstige omstandigheden". Ze gaat er  van uit 
dat ik me zal gedragen zoals het behoort: over wat me te wachten staat als ik de 
regels overtreed, zwijgt ze in  alle talen. 

D e  vriendelijkheid die ik in Californie als voetganger of fietser ondervind, is 
opmerkelijk - zeker vergeleken met de verkeersjungle van, om maar eens een plaats 
te noemen, de Amsterdamse binnenstad. Maar het is me nu wel duidelijk geworden 
dat d n  prettige sociale gedrag eerder voortkomt uit de stellige overtuiging dat op 
overtredingen zware sancties ( in hogere verzekeringspremies) staan, dan uit de 
overredingskracht van al die pedagogische en moraliserende waarschuwingen. 

N a  ai die aanmaningen bevreemdt me overigens &Ã© ding wel: als houder van 
een learner'spermit ( l )  is het me verboden te rijden in het donker, of op de  high- 
wqs. Dat moet ik kennelijk maar Ieren als ik mini rijbewijs eenmaal heb .... 

Als ik de VS alleen zou kunnen leren kennen via de actualiteiten programn~a's of 
talkshows, dan zou ik zeker weten dat dit een perverse sainenleving is, bestaande uu 
mensen die gefascineerd zijn door geweld, en er nooit genoeg van krijgen e r  naar te 
kijken - bij voorkeur naar 'live' beelden van moordpartijen, hero'ische reddingen en 
tragische confrontaties. De meest absurde geensceneerde ontmoeting waarin ik al 
zappend terechtkwam, vond plaats bij 'Sally" Hoofdrolspelers: de  weduwe van een 
man die o p  tamelijk lugubere wijze was vermoord (zijn lijk werd ontdekt in zijn 
auto -zonder hoofd), en wel door zijn minnares, de tweede gast, die op haar beun 
hem gedurende een aantal jaren had geholpen bij het vermoorden van een serie 
andere vrouwen. Deze twee vrouwen kregen van Sally de kans het eens goed uit te 
praten. D e  weduwe bestookte haar tegenspeelster, via een beeldscherm in d e  studio 
aanwezig, met prangende vragen, scherpe verwijten en een totale onverzoenlijkheid 
(niet over de moord op haar man, maar over haar medeplichtigheid aan zijn misda- 
den), daarin voor 100% gesteund door het, meest vrouwelijke, publiek. D e  'schul- 
dige' ontving alles met een gepijnigde uitdrukking op haar gezicht, en legde regel- 
matig met vlakke stem een soort van 'verklaring' af waarin ze spijt betuigde, uitleg- 
de  dat ze volkomen wanhopig, niet zichzelf, en ontoerekeningsvatbaar was geweest. 
Alsofze zich vrijwillig onderwierp aan een volksgericht: scheld mij uit, straf mij, ik 
verdien het. En het publiek speelde met genoegen de  rol van moreel verontwaardig- 
de  scherprechter. 

D e  vanzelfsprekendheid van dergelijk moralistisch gepreek is onthutsend. Ze 
levert namelijk tegelijkertijd de logica om tegen het verbod op privÃ wapenbezit te 
zijn, want "it's nor guns, bur people that kil1 people". Dus moeten de  mensen ver- 
anderen, en mag de  regering zich niet bemoeien met ons persoonlijk leven, of ons 
het recht op zelfverdediging ontnemen. Het is, tenslotte, een 'jungle out there' ..... 



Vanaf veel plaatsen op de campus van UCSC (University of Califorma at Santa 
Cruz) kan ik, wanneer het helder weer is, genieten van weidse vergezichten over 
down-town Santa Cruz, de  Pacific Ocean, en het stadje Monterey aan de  overkant 
van d e  baai. Zo ook vandaag, een mooie februari dag, wanneer ik een kleine klim 
maak naar 'College Eight' voor een lezing van Angela Davis in de  wekelijkse serie 
'Feminist Studies/Cultural Studies'. Davis is professor in het Hastory of Conscious- 
ness Program van UCSC, waar ik een aantal maanden te gast ben. In  de  zaal waar 
het zonlicht overdadig binnenvalt, neemt de kalme stem van Davis ons mee naar 
naar een minder geruststellende ruimte: de vrouwenafdeling van de  San Francisco 
County Jail. Deze gevangenis, waarin mensen verblijven in afwachtingvan hun uit- 
eindelijke vonnis, is een zogenaamde ne~~enrrdtaonjail-  en Benthams panopticon 
er niets bij. D e  gedetineerden zijn akijd zichtbaar, Ã³ vanuit de glazen koepel (de 
bubble' genoemd) die boven de twee slaapzalen met elk 60 bedden uittorent, 6f via 
de overal aanwezige camera's. Ook het taalgebruik van de vrouwen wordt scherp i11 

de gaten gehouden. Offensivr language - iemand uitschelden vanwege kleur, sekse, 
of sexuele voorkeur - is een doodzonde. Maar terwijl negatieve oordelen over 
homosexualiteit of seksuele intimidaties worden uitgebannen (veel bewakers en 
gevangenen zijn lesbisch), is elk onderling lichamelijk contact verdacht. Het is ver- 
boden je bezoekende geliefde op de mond te zoenen - hij of zij zou je stiekum iets 
toe kunnen stoppen. Het is verboden met twee personen op Ã©Ã bed te zitten -wel- 
licht beraam je een opstand. Het is verboden een arm om iemand heen te slaan - je 
zou je eens te  veel kunnen hechten. Davis laat ons zo de  paradoxale boodschap zien 
die deze vooruitstrevende instelliiig haar subjecten oplegt: homosexualiteit mag, 
maar 'homosecnng' is taboe. D e  vrouwen, veelal veroordeeld vanwege drugge- 
bruik, de  meesten arm en zwart, dienen zich te onderwerpen aan een regime dat 
hen enerzijds een politiek correct taalgebruik volgens links-progressieve signatuur 
oplegt, en anderzijds hen alle vrijheid ontneemt gevoelens van vriendschap of soli- 
dariteit te ontwikkelen, of uiting te geven aan seksuele verlangens. He t  lijkt een 
regime, geobsedeerd door de angst voor conflicten, en dat in alles een potentide 
haard van verzet ziet die onderdrukt moet worden. Een kleine overtreding kan voor 
een gedetineerde al het desastreuze gevolg hebben dat ze wordt overplaatst naar een 
o l d g e n e m n j f i i l  Hetgeen meestal betekent dat de laatste hoop op verbetering, 
bijvoorbeeld het vooruitzicht op een verplichte, en dus gratis, deelname aan een 
&ickprogramma, verloren is. 

Toen in 1863 de  slavernij werd afgeschaft, bleef het 13e amendement van de 
grondwet een expliciete uitzondering maken voor gevangenen. Voor Davis bete- 
kent dit dat ongeveer Ã©Ã miljoen Amerikanen op dn: moment nog steeds leven 
onder condities van slavernij: zeverrichten dwangarbeid, zijn beknot in hun bewe- 
gingsvrijheid, en hebben geen stemrecht. Niet zonder historisch besef en gevoel 
voor retoriek noemt ze zichzelf daarom een abolitionist: haar uiteindelijke doel is 
niets meer en niets minder dan d e  afschaffing van de  gevangenis als laatste bolwerk 
van slavernij. Bovendien lossen gevangenissen niets op: ze raken al overvol voor ze 
goed en wel gebouwd zijn, en ~roduduceren eerder wat men 'criminaliteit' noemt, 
dan dat ze misstanden bestrijden. Hoewel haar standpunt radicaal is, komt Davis 



bij mij niet over als wereldvreemd. Net als in Engeland, zegt ze, waar lijfstraffen pas 
verdwenen toen schoolmeesters de karwats werd oiitilomeii, zouden we kunnen 
beginnen in de staat Californie niet meer dan 200 'bedden' over te houden voor de 
'echte' gevallen van vrouwelijke misdaad. Beleidsmakers, politie en rechters zouden 
dan wel gedwongen zijn alternatieve benaderingen te ontwikkelen voor al die vrou- 
wen, vooral prostituees en druggebruiksters, met wie men nu niets anders weet te 
doen dan ze achter de tralies te zetten. 

Overigens hoor je in Amerika vele evangelies prediken. Ze hebben alle zo hun 
visioen van het beloofde land. De chaotische en bedreigende jungle wordt daarin 
steeds getransformeerd tot een overzichtelijke gemeenschap van gelijkgestemden 
die eendrachtig samenwerken om het doel van die gemeenschap te realiseren, 

Neem het jaarlijkse ritueel van de president die zijn volk verslag doet van de 
State of the Unzon. Hoewel ik de retorische trucs signaleer, word ik toch meege- 
sleept door zijn betoog. Clinton brengt het bestaande gecompliceerde regelsysteem 
van ziektenkostenverzeketingen terugtot eenvoudig te vatten cijfers, of roept ze tot 
leven met de aangrijpende geschiedenisvan een gezin dat failliet gaat aan de behan- 
deling van een ernstige ziekte. "Ik weet dar er mensen zijn die zeggen dar er geen 
sprake is van een crisis in de gezondheidszorg. Vertel dat maar aan Richard en Judy 
Anderson. Vertel dat maar aan de 58 miljoen Amerikanen die soms helemaal geen 
verzekering hebben [...J Dus als iemand van jullie gelooft dat er geen crisis is, ver- 
tellen jullie het dan maar aan deze mensen, want ik kan het niet." Clinton poseert 
in zijn speech niet alleen als de gepassioneerde bestrijder van ren hemel schreiend 
onrecht. Hij belooft licht in donkere tijden - "verandering" is het magische woord. 
Hij roept op  tot eenheid. Hij is de gemeenschapsdenker diezijn "fellow Americans" 
herinnert aan de waarden van patriottisme, burgerzin en verantwoordelijkheidsge- 
voel. Hij spreekt hen toe als het uitverkoren volk, geteisterd door oud-testamenti- 
sche plagen, maar in het bezit van een iniieriijke kracht die alles doorstaat: "Toen 
d e  aarde beefde en Californie brandde, toen ik de Mississippi de akkerlanden van 
het Midwesten zag overstromen m de ergste overstroming sinds 500 jaar, toen de 
bitterste kou van deze eeuw het land van Nonh Dakota tot aan Newsport News 
teisterde, leek het alsof de wereld zelf uit elkaar aan het vallen was. Maar het 
Amerikaanse volk? Dat reikte elkaar de hand." 

Neem de alternatieve scene van Noord Californie. Ter gelegenheid van de ge- 
boortedag van Martin Luther Ktngjr. komt de hippie gemeenschap van Santa Cruz 
en wijde omgeving bijeen om gesterkt te worden in hun gevoel een gemeenschap 
van outsiders en outlaws te zijn. Een feestelijk zonnige dag in januari, op het gras- 
veld bij de oude vuurtbren. Terwijl rondom zondagse wandelaars de verrichtingen 
van snelle O'Neill surfers in de branding bewonderen, of  genieten van het uitzicht 
op  het grote pretpark verderop aan het strand, wordt hier een ieder opgeroepen 
'her hennep-evangelie te prediken". Marihuana moet gelegaliseerd worden, want ze 
is de "Hempress" "van alle planten, producent van voedsel, vezels, brandstof, olie, 
papier, geneesmiddelen, en inspiratie!" En mensen, verlies je geloof en vertrouwen 
niet: waar er hennep is, is er hoop! En ook hier de nadruk op het belang van geza- 



menlqke actie en verantwoordelijkheidsgevoel, zij het iets anders verwoord: "ifyou 
want to plug in ..." 

O f  neem Ã©Ã van de vele dominees diezijn kudde, zijn gemeenschap van gelovi- 
gen, op  zondagmorgen via d e  tv tegemoet galmt. Deze herder verkondigt Het 
geloof met een redenering die voor veel Amerikanen onontkoombaar moet zijn: als 
je in Jezus gelooft, geloof je in jezelf, en als je in jezelf gelooft, bereik je alles wat je 
wilt. Want 'een kind van God' is 'NIET geboren om te verliezen, maar om te WIN- 
NEN'. Pragmatisme, positief denken en ook 'wetenschappelijkheid'. Want, zo ver- 
trouwt de dominee ons toe: ik zou nooit geloven in iets dat met werkte. 

Of  neem tenslotte Daniel 'Nane' Alejandrez, een Chicano activist uit Santa 
Cruz. HIJ is eenvan de keynotespeakersop een congres aan de universiteitvan Santa 
Cruz dat activisten en academici bij elkaar wil brengen om na te denken over de 
mogelijke basis voor een hernieuwde politieke progressieve gemeenschap. Uit- 
gangspunt is, dat men daarvoor de (vaak problematische) relaties tussen raciale 
minderheidsgroepen onder ogen ziet en bespreekbaar maakt. Vandaar de bena- 
ming: 'Emerging Majorities or Warring Minorities?. Alejandrez' toespraak is gee- 
mononeerd, maar nier ongestileerd. HIJ gebruikt veel stang, maar dat betekent niet 
dat hij niet weet dat hij academici toespreekt. Zijn verhalen gaan over geweld en 
armoede, toch heeft hij zijn gevoel voor humor en relativering niet verloren. Een 
bomvolle zaal van Oakes College (ik schat 300 tot 400 toehoorders, zelfs buiten 
luisteren mensen mee) valt onmiddellqk sul wanneer hij het woord neemt: "EÃ© 
van mijn broers is vermoord door een blanke man, een andere broer werd ver- 
moord door een Koreaan, een neef van me is gedood door een zwam man, en zelf 
vocht ik in Vietnam. So whereshouldlstand?' Hij verhaalt van zijn eigen ervarin- 
gen, hoe hij uiteindelijk aan de vicieuze cirkel van geweld en drugs wist te ontko- 
men en nu zijn leven zin geeft door te vechten voor een beter leven voor jongens 
zoals hij. In zijn rol van de woordvoerder van de onderlaag van de samenleving 
geeft Alejandrez uitdrukking aan een met mis te verstane cri de coeur. we zijn meer 
dan genoeg bestudeerd, komen jullie nu maar eens iets voor ons doen! Alejandrez' 
toespraak was voor mij en, getuige de incidentele uitroepen die zijn betoog onder- 
steunden en het langdurige applaus aan het slot, voor velen om me heen de meest 
indrukwekkende van deze avond. We waren gesticht. We waren weer even aan her- 
innerd aan een aantal basale waarheden over het leven zelfi en over de noodzaak van 
verandering. Ik constateer dit niet zonder enig cynisme: Alejandrez' toespraak werd 
vooral zo dankbaar ontvangen vanwege de bijna louterende ervaring die ze teweeg 
wist te brengen, Het blijft de vraag hoeveel mensen daarna daadwerkelijk van de 
heuvels van de campus zijn afgedaald om zich als vrijwilliger aan te melden hij zijn 
Barrios Unidos ofSanta Cruz. 

Hoewel Donna Haraway wel eens heeft uitgeroepen dat 'wij' (linkse kritische 
mensen) ecstatic speakers nodig hebben, voldoet ze zelf niet aan dat profiel. Haar 
voordrachten lijken meer op politiek-wetenschappelijk cabaret: ze maakt je deelge- 
noot van een aantal originele observaties, associeert ze met elkaar, en trekt daaruit 
met onnavolgbare logica conclusies die absurd &n overtuigend tegelijkertijd zijn. In 



een presentatie van haar werk voor collega's en studenten van het Hastory of Con- 
scmusness Program stelt ze zichzelf voor als erfgenaam van het wetenschappelijk 
empirisme, ais niet meer dan een 'bescheiden getuige' van d e ~ o t  standkoming van 
'The New Worldorder inc.'. Maar we hebben hier wel re maken met een sterk 
gemuteerde nakomeling van Boyle. In haar verhaal neemt Haraway ons in associa- 
tieve sneltreinvaart mee naar de  'hyper' realiteiten van de informatietechnologie, 
feministische science-fiction en het genenlaboratorium. Waar wat onbestaanbaar 
is, werkelijkheid wordt, waar virtuele publieke ruimten ontstaan, en waar o p  een 
muis parent wordt aangevraagd als op een uitvinding. In het hedendaagse drukke 
verkeer tussen 'natuur' en 'cultuur' ontwaart ze een steeds grotere differendatie aan 
grensgangers: cyborgs en hybriden, vrouwmannen en kankermuizen. Maar ze  blijft 
er naar kijken met een ouderwetse ideologiekritische blik: ondanks d e  belofte van 
het tegendeel is in deze postmoderne wereld de bekende drieenheid klasse-ras-sekse 
niet archaisch geworden. 

D e  wereld-volgens-Haraway is met die van een samenleving waarin de natuurwet- 
ten van de jungle heersen, waarin mensen van goede wil zichal vechtend overeind moe- 
ten zien te houden. Ze is eerder een tncksterdie ons leven verrijkt met telkens nieuwe 
onverwachte feiten, dingen en mogelijkheden, met mengsels van goed en kwaad. 
Ze kan je voor de gek houden, zelfs gemeen pootje lichten. Maar haar bestrijden heeft 
geen zin. Haraway reageert liever met nieuwsgierigheid, humor en compassie. 

Los Angeles karakteriseren als een multi-culturele stad is een eufemisme. D e  rel- 
len van 1992 zijn nog nietvergeten. LA werd een hel van interraciaal geweld na de  
vrijspraak van vier blanke politie agenten, beschuldigd van het gebruik van onnodig 
geweld bij de  arrestatie van een zwarte man, Rodney King. Etnische verschillen 
betekenen ook armoede, gettoisering en conflicten, niet alleen tussen blank en 
zwart, maar ook tussen Koreanen, Chinezen, Chicane's, en Afro-Amenkanen 011- 

derling. De Los Angeles Times probeert van deze wereld vol spanningen zo getrouw 
mogelijkverslag te doen. Ze wil een multi-culturele krant zqn die recht doet aan de  
verschillende ervaringen en opvattingen van de inwoners van LA. Dat heeft oven- 
gens niet alleen te maken met politieke en ethische overwegingen, maar ook met 
marketing. Wil de krant de  grootste van LA blijven, dan doet ze er goed aan haar 
vele lezers niet te kwetsen. Regelmatig maakt een speciale commissie het zogenaam- 
d e  style book van de LA Times up-to-date. Een artikel in de Vaniry Fair ("Sensitive 
to a faulr") van april '94 maakt zich vrolijk over sommige van de richtlijnen die 
journalisten worden geacht te volgen. Zo werd de Nederlandse consul gebeld om te 
vragen of de  uitdrukking 'a Dutch treat' (een feestje waar iedereen voor zichzelf 
betaalt), door de m i d s  op de zwarte lijst geplaatst, door Nederlanders mder- 
daad als een belediging zou worden ervaren. Het is erg gemakkelijk om met meer 
van deze voorbeelden her idee van politiek correct taalgebruik belachelijk te maken 
als tekens van overgevoeligheid: "doof-stom" ("deaf-mure" of "deaf-and-dumb") 
kan verkeerd worden begrepen, en let op: een "handicap" is niet een eigenschap van 
een persoon, maar van de  omgeving: "a person in a wheelchair is handicapped by 
stairs", zegt het instructieboek. O f  war te denken je van deze creatieve omkering die 


