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Hoe ontstaat overlast van vliegtuiggeluid? Uit bestaand 

onderzoek blijkt dat de geluidbelasting, het aantal decibel, 

overlast onvoldoende verklaart. Daarom is in deze studie een 

andere weg bewandeld. Onderzocht is hoe beleidsprocessen 

de beleving van geluid beïnvloeden. Is het denkbaar dat het 

overlastbeleid de geluidhinder niet zozeer verminderd maar 

juist veroorzaakt? Christian Bröer heeft in Nederland en 

Zwitserland onderzocht hoe beleidsmakers vanaf de jaren 

vijftig van de vorige eeuw omgaan met geluidbelasting van de 

burgerluchtvaart. Zijn studie laat zien dat in het overheidsbeleid 

denkbeelden liggen besloten, die door maatregelen en confl icten 

aan burgers worden opgedrongen. Uit een analyse van 

interviews, brieven, klachten en inspraakreacties van burgers 

blijkt dat het beleid bepalend is voor de wijze waarop mensen 

geluidbelasting ervaren. In Zwitserland ervaren mensen 

dezelfde vliegtuiggeluiden anders dan in Nederland omdat het 

beleid daar anders is. Dit onderzoek werpt nieuw licht op de 

relatie tussen politieke processen en de beleving van burgers 

aan de hand van een typisch hedendaags sociaal probleem.

Christian Bröer is socioloog. Hij studeerde in Münster (Duitsland) 

en Amsterdam en deed vijf jaar commercieel beleidsonderzoek. 

Dit onderzoek deed hij aan de Amsterdamse School voor Sociaal-

wetenschappelijk Onderzoek. Op dit moment werkt hij als universitair 

docent bij de afdeling sociologie en antropologie van de Universiteit 

van Amsterdam.
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Voorwoord

Dit onderzoek werd mede mogelijk gemaakt door de Amsterdamse School voor
Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR). Hans Sonneveld raadde mij aan om
contact op te nemen met Maarten Hajer, die belangstelling toonde voor mijn onder-
zoek. Rineke van Daalen moedigde mij aan om het te blijven proberen, en na drie
keer solliciteren werd ik aangenomen. Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen
in mij. Bij de ASSR was ik ruim vier jaar in dienst als assistent in opleiding. Daar
hebben José Komen, Teun Bijvoet, Miriam May en Anneke Dammers ertoe bijge-
dragen dat ik kon onderzoeken wat me bezighield. Het is een voorrecht om op die
manier te kunnen werken.

Bij de ASSR heb ik boeiende mensen ontmoet. Ik noem vooral Lotte, Barak,
Eelke, Miriyam, Anouk, Shifra, Joost, Justus, Imrat, Irfan, Farsijana, Eric, Ines,
Marcel, Hester, Hilje, Mara, Sjoukje, Kateryna, Katharina, Ramon, Silke en Tamara.
Kateryna, Tamara, Marcel, Vincent en ik hebben in 2003 een start gemaakt met het
Amsterdam Discourse Centre. Don, Martijn en Rachel liggen mij bijzonder na aan
het hart. Bedankt voor jullie humor, bevlogenheid en goede moed.

Maarten Hajer en Pieter Jan Stallen waren gedurende de hele periode mijn
promotoren. Zij hebben mij gevormd, ook al heb ik soms niet gedaan wat zij mij
aanraadden. Ik dank jullie voor het commentaar en bewaar goede herinneringen
aan hoe we enkele keren thuis urenlang aan mijn tekst gewerkt hebben.

Nico Wilterdink was de eerste jaren betrokken bij het onderzoek, waarvoor mijn
dank. Mijn dank gaat ook uit naar de overige leden van de promotiecommissie:
Ron Eyerman, Karin Bijsterveld, Jan Willem Duyvendak en Godfried Engbersen.

Naast mijn promotoren hebben velen commentaar gegeven op tussentijdse
versies, Margo van Keulen voorop. Zij bleek uitstekend het geheel én de delen
gelijktijdig in het oog te kunnen houden. Barbra van Gestel en Joost van Leenders
hebben ieder op hun eigen en zeer verschillende wijze commentaar gegeven op
voorlopige hoofdstukken en mij ondersteund. Ook daardoor is het boek beter
geworden. Danke ihr Lieben.

Daarnaast dank ik degenen die de afgelopen jaren de moeite hebben genomen
om over delen van mijn onderzoek na te denken: Eveline Maris, Herman van Gun-
steren, Justus Uitermark, Corina Hendriks, Ulrich Beck, Mara Yerkes, Harry van
den Berg, Gert Hekma, Jan Willem Duyvendak, Marjoka van Doorn, Don Weenink,
Esther Peperkamp, Rineke van Daalen en Joop Goudsblom. Het was inspirerend



en een hele eer om mijn onderzoek voor te mogen leggen aan Aaron Cicourel.
Thanks a lot.

Gedurende het veldwerk in Zürich had ik een heerlijke tijd in de stadsvilla van
Miriam Zollinger. Ik kon dankzij Christoph Schierz een werkplek krijgen aan de
Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), waar ook Katja Wirth en Mark Bink
onderzoek deden naar geluidsoverlast. Juist het grote epistemologische verschil
tussen onze onderzoeken was voor mij inspirerend. Grüezi!

Ik wil alle mensen bedanken die mij tijdens het veldwerk toegang hebben ver-
schaft tot informatie, over hun werk hebben verteld of een deel van hun privéleven
onder woorden hebben gebracht. In Nederland en Zwitserland hebben bijna twee-
honderd mensen medewerking aan mijn onderzoek verleend. Ik begon wijken te
koesteren waar ik vooraf voor geen goud had willen wonen. Het verbaasde mij dat
ik tijdens de analyse van brieven een gevoel van vertrouwdheid ontwikkelde met
mensen waarvan ik verder helemaal niets wist.

Verena Berchtold heeft een deel van de Zwitserse interviews uitgewerkt. Yael
de Haan heeft mij in Nederland geholpen om interviews af te nemen, uit te wer-
ken en te duiden. Binnenkort begint zij aan een eigen promotieonderzoek. Samen
met Jaap Hassoldt heb ik studenten van het vak kwalitatieve data-analyse (college-
jaar 2005-2006) aangespoord om ingezonden brieven over geluidsoverlast rond
Schiphol te analyseren. Hun commentaar was regelmatig een bevestiging, maar
ook een waarschuwing dat ik vooral naar bevestiging zocht. Jaap heeft bovendien
het manuscript gelezen, gecorrigeerd en van commentaar voorzien. Dank jullie wel.

Bij uitgeverij Aksant heb ik prettig samengewerkt met Marti Huetink en
Ab-Willem Sonnenberg. Marloes Wevers heeft in korte tijd en met veel deskundig-
heid het hele manuscript zorgvuldig nagekeken. Jullie hebben mij echt geholpen.

Ich danke meiner Mutter Sieglinde und meinem Bruder Holger dass sie mich
durchweg gelobt und ermuntert haben. Ook Marius en Rina hebben mij gesteund.
Peter, Mimi en Mariëlle waren keer op keer belangstellend en dachten mee met
mij. Bedankt lieve mensen.

De afgelopen jaren heb ik graag met Margo gedeeld, al was van eerlijk delen
vaak geen sprake. Heel erg bedankt, m’n liefste. Robin riep wel eens: “Papa, wann
ist dein Buch fertig?” Jetzt, mein Schatz!

Christian Bröer
Amsterdam, december 2006
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1

Overlast en beleid

Wanneer beleid een situatie als problematisch behandelt,
zullen mensen die situatie als problematisch beleven.

Hoe ontstaat geluidsoverlast van vliegtuigen? Deze vraag beantwoord ik in dit boek
met behulp van een politiek-sociologische benadering. Het antwoord draagt ertoe
bij de relatie tussen de beleving van mensen en moderniseringsconflicten beter te
begrijpen.

De luchtvaart is op tal van manieren een symbool voor het moderne leven. Zij
belichaamt het verlangen van mensen om te vliegen en het streven naar technische
vooruitgang. De uitbreiding van de burgerluchtvaart is ook een modern sociaal pro-
bleem. Het enorme verkeersvolume, twee miljard passagiers per jaar, concentreert
zich op een klein aantal locaties en laat een diepe lokale voetafdruk achter. Het is
een typisch voorbeeld van gelijktijdige globalisering en lokalisering, ofwel ‘glocali-
zation’ (Robertson 1995). Het alsmaar doorgaande verkeer gaat voortdurend gepaard
met conflicten rond de ‘Airport Cities’. De luchthavens van Londen, Parijs, Tokio,
Frankfurt, Brussel, Zürich en Amsterdam hebben een geschiedenis van protesten,
klachten en consultaties. New York, Chicago, Sydney en Hongkong en steeds vaker
ook kleinere vliegvelden zijn wat dat betreft vergelijkbaar. Meestal blijven de con-
flicten binnen bestaande beleidsprocessen. Ook in de gevallen die ik hier onder-
zoek. Soms zijn er meer provocerende of zelfs gewelddadige politieke acties zoals
in Sydney in de jaren negentig of in Frankfurt in de jaren tachtig. De gewelddadige
conflicten over bouw en uitbreiding van de luchthaven Tokio Narita hebben sinds
de jaren zestig aan dertien mensen het leven gekost.

Geluidsoverlast is een onderdeel van de voortslepende conflicten rond lucht-
havens. Vaak lijkt geluid zelfs het belangrijkste probleem. Maar dat is niet altijd het
geval. De protesten in Frankfurt bijvoorbeeld waren in het verleden meer gericht
tegen de macht van het kapitaal en de vernietiging van natuur. Sommige sociale
bewegingen proberen de aandacht te vestigen op CO2-uitstoot. Zoals een columnist
van de Britse krant The Guardian het verwoordde:

“At last the battle lines have been drawn, and the first major fight over climate
change is about to begin. All over the country, a coalition of homeowners and
anarchists, of Nimbys and internationalists, is mustering to fight the greatest
future cause of global warming: the growth of aviation” (The Guardian 28-2-2006).



We associëren de burgerluchtvaart dus met verschillende problemen. Het staat ook
niet op voorhand vast welke aspecten van de luchtvaart door de overheid als politiek
probleem worden erkend. Mensen strijden voor erkenning van bepaalde probleem-
definities. Wie een probleem definieert, definieert namelijk ook wie gedupeerde,
veroorzaker en oplosser is. Definities ordenen in die zin sociale relaties.

In politieke processen worden bepaalde definities overheersend en vanzelfspre-
kend. Ik vermoed dat beleidsdefinities sterk van invloed zijn op de beleving van
mensen. Het beleid brengt naar verwachting de overlast mede tot stand. Dit ver-
moeden is ingegeven door bestaand onderzoek waaruit blijkt dat geluidbelasting
(decibel) geluidhinder maar voor een deel verklaart (zie hoofdstuk 2). Mijn belang-
stelling voor de invloed van beleid op beleving gaat terug tot eerder onderzoek naar
drugsoverlast (zie volgende paragraaf). Dit onderzoek sluit bovendien aan bij de
ambitie van de sociologie waarin de aanname centraal staat dat ‘private troubles’ in
sterke mate gevormd worden door ‘public issues’ (Mills 1959). Onze persoonlijke
problemen zijn sociaal van oorsprong. Dat hebben sociologen al laten zien. Maar
hoe grootschalige politieke definitieprocessen inwerken op alledaagse betekenis-
geving is weinig onderzocht. Meestal richt onderzoek naar de constructie van sociale
problemen zich of op het macro- of op het microniveau. In dit onderzoek probeer ik
aan beide niveaus evenveel aandacht te besteden en bovenal de wisselwerking te
achterhalen. Daarvoor heb ik een nieuw theoretisch model ontwikkeld: discursieve
resonantie (zie hoofdstuk 3).

De invloed van beleidsdefinities op beleving vormt het thema van dit proef-
schrift. Wanneer duidelijk is of overheidsbeleid hinder mede tot stand brengt, draagt
dat bij aan een beter begrip van conflicten over de luchtvaart. De vraag hoe overlast
ontstaat is ook relevant voor andere terreinen, want overlast is er in tal van gedaan-
ten: drugs, hangjongeren, geluid, stank, buren, hondenpoep, spelende kinderen,
duiven, sneeuw of bladeren kunnen allemaal overlast veroorzaken. Ook wanneer
we niet letterlijk spreken van overlast of hinder, zoals bij onveiligheid, doet zich iets
vergelijkbaars voor. Moderne sociale problemen kenmerken zich door een sterke
nadruk op de beleving van mondige burgers, maar waar komt die beleving van-
daan? Wat maakt een verschijnsel lastig, hinderlijk of bedreigend? En waar eindigt
last en begint overlast? Lawaai op straat kan volstrekt onaanvaardbaar zijn wanneer
we uitgaan van ‘zero tolerance’. Dezelfde geluiden kunnen onder de noemer ‘gezel-
lige drukte’ deel uitmaken van de romantiek van het grootstedelijke leven. Wanneer
we uitgaan van ‘zero tolerance’ is het gerechtvaardigd om te klagen. Wie denkt in
termen van ‘gezellige drukte’ relativeert de hinder voor zichzelf en anderen. Dit
‘denken in termen van’ is sociaal van oorsprong: mensen leren van en aan elkaar
wat overlast is. Vaak gebeurt dat in politieke processen. Met name overheidsbeleid
definieert welke gebeurtenissen om maatregelen vragen, wie overlast mag veroor-
zaken, wie recht heeft op vrijwaring, wie de schuld krijgt voor overmatige belasting
en wat eraan gedaan moet worden. Mij gaat het erom te achterhalen of en in welke
mate beleidsprocessen de beleving van geluid beïnvloeden en daarmee mede een
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oorzaak zijn van hinder en protesten. Dit is in een notendop de probleemstelling
voor het voorliggende onderzoek.

1.1 Drugsoverlast

De vraag of beleid onze beleving zou kunnen vormen is bij mij opgekomen in eerder
onderzoek naar drugsoverlast (Bröer and Noyon 1999). Destijds rees het vermoeden
dat klachten over drugsoverlast een reactie waren op het overlastbeleid. Ik bespreek
deze casus om de relatie tussen beleidsprocessen en beleving te schetsen.

In december 1993 start de Nederlandse rijksoverheid een omvangrijk beleids-
proces om overlast van harddrugsgebruikers terug te dringen. Het Rijk besteedt in
26 gemeenten honderd miljoen euro aan ruim tweehonderd overlastprojecten. De
kern van het beleid is een combinatie van zorg en repressie. Zorg onder dwang
moet de verslaving beheersen en zo overlast en criminaliteit verminderen. De aan-
pak is onderdeel van de groeiende politieke aandacht voor criminaliteit en veilig-
heid. Het is de tijd waarin in hoog tempo gevangeniscellen bijgebouwd worden en
de overheid de grenzen van het gedogen scherper stelt. Het overlastbeleid is tevens
onderdeel van de groeiende politieke aandacht voor de perceptie en beleving van
burgers. Naast de hoeveelheid delicten worden in de jaren negentig onveiligheids-
gevoelens en leefbaarheid politiek relevante onderwerpen.

De resultaten van het drugsoverlastbeleid zijn niet bemoedigend. Na vijf jaar
wordt duidelijk dat van de beoogde vermindering van overlast nauwelijks iets is
terechtgekomen (Bröer and Noyon 1999). Erger nog, het beleid lijkt soms averechts
te werken. In verschillende steden en wijken lopen conflicten pas hoog op nadat er
concrete beleidsmaatregelen zijn genomen. Een voorbeeld daarvan is de tippelzone
voor verslaafde prostituees in Heerlen.

In januari 1997 neemt de gemeente Heerlen officieel een nieuwe tippelzone
voor verslaafde prostituees in gebruik. Het is de bedoeling dat de overlast van
straatprostituees in het centrum op die manier vermindert. De tippelzone – een
vijfhonderd meter lange, speciaal daarvoor aangelegde doodlopende weg – ligt op
twee kilometer afstand van twee woonwijken. De wijkbewoners protesteren tegen
de zone en vormen buurtcomités, omdat zij vrezen dat de overlast en criminaliteit
zich naar hun woonomgeving verplaatst. Gedurende de zomer bezetten actievoer-
ders de weg, organiseren protestbijeenkomsten en houden er barbecues. De tegen-
stand leidt er uiteindelijk toe dat de tippelzone niet in gebruik wordt genomen.

De gebeurtenissen rond de tippelzone in Heerlen lijken een geval van ‘Not In My
Backyard’- of NIMBY-gedrag, zoals we dat vaker aantreffen. Burgers houden tegen
wat hun directe leefomgeving bedreigt, zonder daarbij de noodzaak van een collec-
tieve oplossing voor ogen te houden. Maar er is meer aan de hand. Het lijkt er sterk
op dat de wijkbewoners niet alleen afwijzend reageren, maar dat hun probleem-
bewustzijn gevormd wordt door het beleidsproces.1
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Het vermoeden dat probleemperceptie volgt op beleid staat haaks op de rede-
nering die beleidsmakers doorgaans aanhouden. Om beleid te legitimeren wijzen
zij op objectieve en urgente problemen: burgers hebben last en het beleid reageert
daar op. De Nota Overlast uit 1993 bijvoorbeeld opent met cijfers die een toename
van drugsgerelateerde overlast en criminaliteit suggereren, naar aanleiding waar-
van de overheid maatregelen moet nemen. In een model ziet die redenering er als
volgt uit:

In dit model is een objectieve misstand verantwoordelijk voor het feit dat mensen
iets als een probleem beleven. Beleidsmakers en politici reageren op deze proble-
men. Meestal is een vermeende toename van een probleem aanleiding om beleid te
rechtvaardigen. Wat drugsoverlast betreft waren de cijfers op zijn minst twijfelach-
tig, maar dat is niet het wezenlijke punt. Ook wanneer daadwerkelijk een toename
van drugsgerelateerde problemen aangetoond kan worden, is dat een onvoldoende
verklaring voor beleidsmaatregelen. Er zijn altijd meerdere sociale problemen die
op een bepaald moment aangepakt zouden kunnen worden en er zijn altijd ver-
schillende manieren om dat te doen. Hierna komen drie benaderingen aan de orde
die op deze gedachte voortbouwen en die helpen verklaren wat er in Heerlen aan
de hand is: de politieke visie op beleid, de constructivistische visie op beleid en de
stelling dat beleid de beleving vormt.

1.2 Beleid is politiek

De eerste benadering gaat uit van een lineaire opvatting van beleidsprocessen.
Deze opvatting gaat onder meer terug tot het werk van de politicoloog David Easton
en zijn systeemtheorie van politiek (Easton 1953). Ook in de theorievorming over
sociale problemen was het tot de jaren zeventig gangbaar om uit te gaan van mis-
standen als opmaat voor beleid (Rubington and Weinberg 2003). Men ging uit van
opeenvolgende stappen of fases: latent aanwezige problemen worden waargeno-
men en vervolgens aangepakt. Niet elk aanwezig probleem komt uiteindelijk op de
politieke agenda terecht, maar het bestaan van een probleem gaat altijd aan de
erkenning en behandeling daarvan vooraf.

Dit lineaire denken is bekritiseerd, onder meer door Cohen, March en Olson
(Cohen, March and Olson 1972). Zij pleiten voor het ‘garbage can model’ van han-
delen door organisaties. In hun model zijn er keuzemomenten, oplossingen en
initiatiefnemers die op zoek zijn naar problemen. Er is geen sprake van rationele,
geleidelijk verlopende beleidsprocessen, maar van relatief ongeorganiseerde en ge-
lijktijdig optredende actoren, oplossingen en doelstellingen. Dit uitgangspunt is
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later door Kingdon verder ontwikkeld tot het zogeheten ‘stromenmodel’ (Kingdon
1984). Kingdon stelt de vraag waarom door de tijd heen verschillende zaken als pro-
bleem benaderd worden. Straatprostitutie is bijvoorbeeld veel ouder dan het beleid
dat zich daarop richt. Hoe vindt de selectie van problemen plaats? Het stromen-
model stelt dat mogelijke problemen, denkbare oplossingen en verschillende op-
lossers op verschillende manieren gecombineerd kunnen worden. Relatief los van
elkaar zijn er processen van probleemerkenning, politieke gebeurtenissen (bijvoor-
beeld verkiezingen) en veranderingen in het denken over mogelijke oplossingen.
Alleen wanneer de verschillende ontwikkelingen samenkomen, vooral door het
werk van ‘politieke entrepreneurs’, ontstaat nieuw beleid. Ook verslaggeving in
kranten en op televisie zou bij kunnen dragen aan agendavorming. Van Gestel
(2006) heeft in uitgebreide gevalstudies echter laten zien dat lokale overheden in
hoge mate de agenda van de lokale media bepalen, vooral bij langer slepende kwes-
ties, zoals drugs en prostitutie.

Deze bestuurskundige modellen maken een beleidsagenda enigszins onafhan-
kelijk van een vermeende probleemdruk. Het beleidsproces en de sociale krachten
die daarop van invloed zijn, dragen ertoe bij dat sommige zaken als probleem
erkend worden en andere niet. Beleid ziet men dan ook niet als uitvloeisel van
vooraf bestaande politieke krachten en standpunten. Pas in beleidsprocessen komen
definities van problemen en wenselijke maatschappijbeelden tot stand. Zoals Van
de Graaf en Hoppe zeggen: “politiek is strijd om beleid” (Graaf and Hoppe 1992).
Van de Graaf en Hoppe dragen een sociologische verklaring aan voor het belang
van beleidsprocessen in de huidige politiek. Burgers zijn in grote mate geïndivi-
dualiseerd en de staat als geheel is te abstract. Beleid bemiddelt als het ware tussen
het persoonlijke leven en de maatschappij. Impliciet sluiten de auteurs daarmee
aan bij de analyse van Durkheim (Durkheim 1984). Durkheim zag vakbonden,
kerken en ‘civil society’ als intermediaire instituties. Beleid, aldus de redenering
van Van der Graaf en Hoppe, heeft een vergelijkbare functie.

Het bestuurskundig perspectief betekent voor de casus Heerlen dat we de
ideaaltypische volgorde ‘beleid volgt op probleem’ niet kunnen veronderstellen. Het
model wijst op de volgende alternatieve verklaringen: het is denkbaar dat het lande-
lijke overlastbeleid ertoe heeft bijgedragen dat verslaafde prostituees hoger op de
gemeentelijke agenda zijn komen te staan. Ook de verkiezing van een nieuw col-
lege in 1994, zonder het CDA, kan van invloed zijn geweest. Van belang is ook dat
andere gemeenten al experimenteerden met gedoogzones voor straatprostituees en
er in die zin een ‘oplossing’ beschikbaar kwam. We kunnen het beleid van de
gemeente Heerlen wellicht verklaren zonder veel aandacht te schenken aan de
overlast die burgers ervaren. De overlast figureert in beleidsteksten als rechtvaardi-
ging, maar er zijn ook andere verklaringen voor beleidsmaatregelen.

Tegenstand van omwonenden is verder begrijpelijk en functioneel. Abstracte
politieke processen krijgen door beleidsmaatregelen een concrete vorm. Door be-
leidsmaatregelen wordt het voor burgers mogelijk het eigen leven in een politiek
perspectief te plaatsen en politiek actief te worden.
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Deze bestuurskundige benaderingen veronderstellen dat er een verschil bestaat
tussen de objectieve en de subjectieve kant van een sociaal probleem. Er zijn objec-
tieve wantoestanden, die in politieke processen gewogen en geselecteerd worden
en van betekenis worden voorzien. Betekenisgeving is, in deze zin, een filter.

1.3 Beleid definieert het probleem

De objectivistische benadering van sociale verschijnselen is onder druk komen te
staan mede door het inzicht dat ook wetenschappelijke kennis, de bakermat van
objectiviteit, op tal van manieren gevormd is door tijd en plaats (Berger and Luck-
mann 1967; Kuhn 1962; Latour and Woolgar 1979). Onder de brede noemer ‘con-
structivisme’ of ‘constructionisme’ ontwikkelde zich een nieuwe benadering. De
kern van de constructivistische benadering is dat verschijnselen alleen objectief
zijn wanneer mensen deze als zodanig behandelen. Betekenisgeving is geen filter
zoals in bovengenoemde benaderingen, maar vormt het probleem zelf.

Ook in de sociologie van sociale problemen ziet men deze stromingen. Lange
tijd was het ‘filtermodel’ overheersend: er zijn problemen die in sociale processen
geselecteerd en gewaardeerd worden (Peper 1998; Rubington and Weinberg 2003;
Schuyt 1992). Een constructivistische sociologie van sociale problemen is sterk
beïnvloed door ‘Constructing Social Problems’ van Spector en Kitsuse (Spector and
Kitsuse 1977). De auteurs bespreken verschillende, destijds gangbare benaderingen
van sociale problemen. Naar hun mening heeft geen van de benaderingen een slui-
tende definitie van sociale problemen opgeleverd. Het problematische karakter van
sociale verschijnselen wordt vooral verondersteld. Criminologen stellen bijvoorbeeld
de vraag hoe delinquent gedrag verklaard moet worden. Het delinquente gedrag
zelf nemen zij aan als een gegeven, aldus Spector en Kitsuse. Daartegenover pleiten
zij ervoor om te onderzoeken hoe bepaalde zaken als problematisch gedefinieerd
worden, welke belanghebbenden een probleem claimen en in welke politieke prak-
tijken definities vastgelegd worden. Zij ontkennen niet dat de definitieprocessen
betrekking kunnen hebben op zaken die tot dan toe ‘objectief’ genoemd werden.
De auteurs stellen vooral dat sociale problemen zijn wat wij als sociale problemen
behandelen. Zij stellen de vraag onder welke condities probleembesef ontstaat,
welke politiek gesanctioneerde definities er zijn, welke groepen daar invloed op
hebben en welke gevolgen een definitie heeft voor andere groepen. Spector en
Kitsuse draaien de volgorde van probleem en beleidsoplossing om:

“Solutions produce problems by providing the framework within which these
problems can be stated” (Spector and Kitsuse 1977 p.84).

Beleid brengt problemen voort, doordat het een interpretatief kader schept waarbin-
nen zaken problematisch lijken. De auteurs ontkennen niet dat objectieve condities
kunnen bestaan, maar het studieobject van sociologen en politicologen zijn ver-
meende wantoestanden, ‘putative conditions’ in de woorden van Spector en Kitsuse.
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De constructivistische benadering werpt nieuw licht op de casus Heerlen. Het
overlastbeleid komt op gang op het moment dat de heroïne-epidemie duidelijk over
haar hoogtepunt heen is: de meeste problematische harddrugsverslaafden zijn de
dertig gepasseerd en nemen deel aan allerlei zorgprogramma’s waaronder metha-
donverstrekking. Het aantal cellen groeit en begin jaren negentig komen tijdelijk
wat meer cellen leeg te staan, wat kan hebben bijgedragen aan de koppeling van
zorg en repressie. Kortom, het heroïnevraagstuk van de jaren zeventig en tachtig is
al enigszins onder controle wanneer het Rijk start met het overlastbeleid. Dit beleid
problematiseert een ‘restrisico’: een restverschijnsel dat problematisch is omdat het
juist al redelijk onder controle is. Jarenlang groeiende verslavingszorg en criminali-
sering van drugsgebruikers hebben een probleemperceptie tot stand gebracht die
leidt tot overlastbeleid. Het overlastbeleid op zijn beurt versterkt de probleemper-
ceptie.2

1.4 Beleid vormt de beleving

Tot zover kunnen we volhouden dat sociale problemen op z’n minst gedeeltelijk het
gevolg zijn van politieke processen van definiëring. Spector en Kitsuse richten zich
vooral op definitieprocessen in organisaties of in de ‘public arena’ (Hilgartner and
Bosk 1988). Daarnaast is er veel onderzoek gedaan naar de constructie van sociale
problemen op persoonlijk niveau. De bundel ‘Institutional selves’ van Gubrium en
Holstein bijvoorbeeld bevat beide perspectieven (Gubrium and Holstein 2001).
Deel een van de bundel beschrijft de constructie van identiteit op het institutionele
niveau terwijl deel twee vooral ingaat op ervaringen van mensen. Deze tweedeling
treffen we regelmatig aan in constructivistische sociale wetenschappen, maar er
zijn ook tal van pogingen ondernomen om te onderzoeken hoe de constructie van
sociale problemen in politieke processen inwerkt op de beleving van mensen. Hajer
bijvoorbeeld oppert dat beleidsprocessen beleving kunnen veranderen. In ‘A frame
in the fields’ definieert hij beleid als een ‘publiek domein’, een gelegenheid om zich
ergens voor of tegen uit te spreken (Hajer 2003). Beleid is een prikkel die mensen
bij elkaar brengt die tot dan toe nauwelijks iets met elkaar gemeen hadden. Dit is
een…

“characteristic feature of policy making in the network society (...) where fixed
political identities and stable communities cannot be assumed (...) To put it more
pointedly: policy discourse can be constitutive of identities” (p.161, cursief in
origineel).

Hajer biedt een interessante invalshoek voor de talrijke (lokale) protesten en
acties, waarbij de tegenstanders van overheidsbeleid zich bijvoorbeeld beroepen
op leefbaarheid van ‘hun wijk’. Het model sluit aan bij de opvatting dat identiteit
relationeel en vormbaar is. De wijkidentiteit is een reactie op overheidsbeleid. In
het geval van Heerlen lijkt de voorspelling uit te komen. De naderende opening
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van de tippelzone heeft omwonenden verenigd, ‘wijkgevoelens’ op gang gebracht
en politiek activisme gegenereerd. Uiteindelijk zijn er meer mensen bij de politiek
betrokken geraakt. Bovendien is met medewerking van burgers een nieuwe locatie
voor de tippelzone gevonden.

Deze redenering kan ook op probleemperceptie toegepast worden. Hajer parafra-
serend verwacht ik dat politieke voorkeuren en problemen niet bij voorbaat gegeven
zijn. Het beleidsdiscours draagt juist bij aan de wijze waarop burgers problemen
ervaren. Alleen, Hajers model laat in het midden hoe beleidsprocessen identiteiten
of beleving vormen. Zijn onderzoek is gericht op het beleid en in mindere mate op de
alledaagse beleving van burgers die niet direct betrokken zijn bij beleidsprocessen.

Met behulp van enkele concepten uit de interpretatieve sociologie kan dit gat
gevuld worden. In de sociologie wordt breed aanvaard dat processen van betekenis-
geving een wezenlijk onderdeel zijn van het sociale leven. Die opvatting werd aan
het begin van de vorige eeuw al vertolkt door Max Weber, een van de grondleggers
van de sociologie. Weber verklaarde de opkomst van het kapitalisme mede door de
opkomst van bepaalde denkbeelden. De protestantse ethiek stimuleerde een actieve,
rationele en op vergaren van materiële goederen gerichte houding, die op haar
beurt een stimulans was voor de opkomst van het kapitalisme (Weber and Winckel-
mann 1969). Webers analyse bevat ook een programma voor de sociologie: om
sociaal handelen te begrijpen, moeten we zicht krijgen op de betekenis die mensen
zelf geven aan hun handelen en aan het handelen van anderen.

Weber heeft tal van sociologen en filosofen geïnspireerd. Zijn ‘Verstehende’ of
interpretatieve benadering is bepalend geweest voor een van de meest bekende stel-
lingen uit de sociologie. In 1923 schreef William Thomas:

“If men define situations as real, they are real in their consequences”
(Thomas 1967 (1923)).

Indien mensen op een bepaalde manier naar het sociale leven kijken, heeft dat
gevolgen voor hun handelen, ongeacht of de definitie van de situatie waar of juist
is. We zien hier een variant van de zichzelf waarmakende voorspelling. Maar waar
komt de ‘definitie van de situatie’ vandaan? In het symbolisch interactionisme is dit
verder uitgewerkt. Drie uitgangspunten zijn kenmerkend voor deze stroming: (1)
handelen is een uitkomst van de betekenis die mensen aan een situatie geven (wat
Thomas ook al stelde), (2) die betekenis komt tot stand in interactie met anderen en
(3) wordt in concrete praktijken in stand gehouden of veranderd (Blumer 1969;
Mead and Morris 1934). Betekenis is zo bezien geen individuele eigenschap, maar
door en door sociaal: zij ligt besloten in sociale praktijken en interacties. De stelling
van Thomas is dan al enigszins ingeperkt. Erving Goffman, een andere belangrijke
interpretatieve socioloog, is zelfs uitgesproken kritisch over de stelling van Thomas:

“a ‘definition of the situation’ is almost always to be found, but those who are in the
situation ordinarily do not create this definition, even though their society can
often be said to do so” (Goffman 1975 p.1).
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De definities van een situatie die mensen hanteren worden door de samenleving
voortgebracht, aldus Goffman. Daarmee verschuift de aandacht van interacties naar
grootschalige sociale verbanden, instituties of cultuur. Binnen een samenleving
zijn alleen bepaalde interpretatiekaders beschikbaar.

Wanneer we overlast nu opvatten als een sociaal geproduceerde betekenis of
‘definition of the situation’, dan rijst de vraag waar de definitie vandaan komt. Mijn
hypothese is dat de probleemdefinities van afzonderlijke mensen hun oorsprong
vinden in beleidsprocessen. Indien beleid problemen definieert en door middel van
maatregelen die definities aan burgers oplegt, dan is het mogelijk dat burgers deze
definities overnemen en daar naar handelen. De politieke definitie wordt een per-
soonlijke ‘definition of a situation’ en vormt het alledaagse beleving. Ik formuleer
de volgende stelling: wanneer een beleidspraktijk een situatie als problematisch
behandelt, zullen mensen die situatie als problematisch beleven. Overlast is dan
mede het gevolg van verinnerlijkt overlastbeleid.

Met beleid wordt in dit onderzoek vooral op overheidsbeleid gedoeld. Het beleid
komt tot stand onder invloed van de bedrijven. Deels werken sociale bewegingen
en de wetenschap op het beleid in. Geleidelijk komt een beleidsdiscours (Hajer
1995) tot stand. Het beleidsdiscours vat ik op als een institutie: het ordent het poli-
tieke veld op een bepaald terrein. Door in het beleid een probleem op een bepaalde
manier te definiëren wordt macht uitgeoefend (de discourstheorie komt in hoofd-
stuk 3 aan de orde).

Concrete maatregelen, voorlichting en inspraak dringen een beleidsdiscours
aan burgers op. Dat wil niet zeggen dat mensen de politieke definitie van een pro-
bleem een op een overnemen. Het beleidsdiscours dwingt mensen er minimaal toe
om zich tot het probleem te verhouden, hetzij door het dominante discours te vol-
gen, hetzij door ertegenin te gaan. De stelling voorspelt wel dat ook de alledaagse
‘oppositie’ gevormd wordt door een dominant politiek discours. Voor- en tegenstan-
ders zijn gedwongen om zich tot het dominante politieke discours te verhouden.

Tegenover het bovenstaande objectivistische model voor sociale problemen kan
nu een constructivistisch model geplaatst worden:

Het objectivistische model staat hier nog aangegeven met behulp van dunne pijlen.
Daarmee wil ik duidelijk maken dat de relaties uit dit model wel degelijk kunnen
voorkomen. Het constructivistische model stelt dat beleid problemen definieert (1)
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en tegelijkertijd door maatregelen deze definities aan burgers opdringt en de pro-
bleemperceptie beïnvloedt (2). Vervolgens geven burgers op grond van de ‘politieke
definitie van de situatie’ betekenis aan hun omgeving (3). De alledaagse probleem-
perceptie heeft een politieke oorsprong.

Voor de laatste keer terug naar Heerlen. De weerstand tegen de tippelzone lijkt op
het eerste gezicht NIMBY-gedrag: afweer uit vrees voor persoonlijke schade. De angst
voor overlast is echter niet vanzelfsprekend, maar berust op drie veronderstellingen
die ontleend zijn aan het beleidsproces:

Veronderstelling 1: straatprostitutie leidt tot overlast. De omwonenden van de
geplande tippelzone hebben zelf nog geen ervaring met overlast. Zij veronderstel-
len dat prostituees, dealers en anderen in de wijdere omgeving van de tippelzone
criminele activiteiten zullen ontplooien. Hun vermoeden komt voort uit de publieke
en politieke problematisering van tippelen. De gemeente, inspraak, voorlichting en
lokale media wijzen burgers erop dat tippelen tot overlast kan leiden.

Veronderstelling 2: de overheid is niet te vertrouwen. De NIMBY-protesten zijn
alleen zinvol als burgers veronderstellen dat de overheid niet in staat is of, tegen
toezeggingen in, niet van plan is om overlast in de hand te houden. Wat dat betreft
kunnen de omwonenden van de tippelzone verwijzen naar een andere voorziening.
De in 1994 geopende dagopvang voor harddrugsverslaafden vlakbij het station was
ook bedoeld om overlast en criminaliteit te verminderen. In de ogen van de daar
actieve bewonersvereniging heeft de opvang juist tot een concentratie van hinder
geleid. De protesten van de omwonenden daar zijn mede aanleiding om een tippel-
zone buiten het centrum te vestigen. Hier ontstaat de paradoxale situatie dat bur-
gers gevraagd wordt om vertrouwen te hebben in een beleidsmaatregel, terwijl de
overheid toegeeft dat een vergelijkbare maatregel eerder averechts heeft gewerkt. In
die situatie zijn wantrouwen en negatieve verwachtingen niet vergezocht.

Veronderstelling 3: protesteren helpt. Het beleidsproces biedt een opening om
lokale belangen te formuleren. De gemeente informeert burgers en betrekt hen bij
de besluitvorming. Burgers zien ook dat eerdere protesten rond de dagopvang effect
hebben gehad. Tezamen schept dit de verwachting dat politieke acties zinvol zijn.

Mensen nemen het probleemdiscours over, evalueren het beleid negatief en zien
dat actie helpt. In dat kader is de komst van de tippelzone een bedreiging waartegen
men te hoop kan en moet lopen. Het NIMBY-gedrag is zo bezien sociaal veroorzaakt.

1.5 Van drugs naar lawaai

De protesten in Heerlen zijn een reactie op beleid. Zo lijkt het althans. Het was
destijds, binnen het kader van opdrachtonderzoek, niet mogelijk om hier verder op
in te gaan. Drugsoverlast is bovendien lastig te onderzoeken, omdat de aanleiding
weinig grijpbaar is. Wanneer burgers drugsoverlast rapporteren is het niet met
zekerheid te zeggen of hangjongeren, daklozen, harddrugsgebruikers of wie dan ook
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de aanleiding zijn. Het beleid zorgt ook voor een verplaatsing van het verschijnsel.
Met name straathandelaren en straatprostituees wijken uit naar andere gebieden als
de politie harder optreedt. Het beleid veroorzaakt verder een veranderingen in de
registratie. Naar aanleiding van beleidsmaatregelen richten politie en zorg zich meer
op opsporing en gegevensuitwisseling. Er worden vaker aanhoudingen verricht en
meer processen-verbaal opgemaakt. Burgers worden aangespoord om voorvallen te
melden. In de jaren negentig werden tal van ‘meldpunten overlast’ ingericht en is
uitgebreid enquêteonderzoek uitgevoerd. Voor het overlastbeleid, het veiligheids-
beleid en andere beleidsmaatregelen zijn aan tienduizenden burgers jarenlang ver-
gelijkbare vragen voorgelegd. Deze registratieprocessen kunnen ertoe leiden dat
het vermeende probleem lijkt te groeien. Hier geldt wat Aaron Cicourel reeds in de
jaren zestig constateerde voor jeugddelinquenten: het verschijnsel wordt in belang-
rijke mate tot stand gebracht in processen van registratie en meting (Cicourel 1968).
Bemoeilijkt wordt een analyse van ‘drugsoverlast’ tot slot door het sterk normatieve
karakter van drugsgebruik. Het ligt voor de hand om ten minste gedeeltelijk te
spreken van een ‘symbolic crusade’ (Gusfield 1963), een symbolische kruistocht, of
‘moral panic’ (Cohen 1972). Ik gebruik het begrip ‘paniek’ echter niet, omdat ik de
suggestie wil vermijden dat er niets aan de hand is en mensen zich nodeloos druk
maken. De overlast zoals mensen die beleven is, sociologisch gezien, echt en feite-
lijk ook al ligt de oorsprong elders dan gedacht.

Wat drugsoverlast betreft is het lastig om de oorsprong daarvan te achterhalen.
Drugsgebruikers, criminaliteit en het leven in de publieke ruimte zijn ongrijpbaar
en moeilijk te meten. Om de invloed van beleidsprocessen op beleving te onderzoe-
ken richt ik mijn aandacht daarom op een ander sociaal probleem: de overlast van
vliegtuiggeluid. Daar is de vermeende aanleiding van overlast – blootstelling aan
geluid – redelijk duidelijk en bovendien goed onderzocht. Vliegtuiggeluiden en
overlast worden al decennialang op grote schaal bestudeert en keer op keer blijkt
dat decibellen alleen de overlast niet kunnen verklaren. Er is meer aan de hand en
de eerste indrukken wijzen inderdaad in de richting van politieke processen (zie
hoofdstuk 2).

Dit proefschrift probeert de vraag te beantwoorden hoe geluidsoverlast van
vliegtuigen ontstaat. De stelling is dat geluidsoverlast van vliegtuigen in belangrijke
mate een uitkomst is van beleidsprocessen. Geluid dringt zich aan ons op, maar de
betekenis die het krijgt is niet vanzelfsprekend. Juist vliegen wordt ook gezien als
teken van vooruitgang, welvaart en technisch vernuft. Het probleem vormt zich
wanneer overheid, sector en sociale bewegingen geluiden op een bepaalde manier
problematiseren. Indien zelfs bij een redelijk duidelijke aanleiding als vliegtuig-
lawaai blijkt dat politieke definities onze beleving structureren, dan is dit ook aan-
nemelijk voor minder grijpbare zaken zoals drugsoverlast. Tegenover de gangbare
akoestische benadering van geluidsoverlast – de hoeveelheid geluid verklaart de
mate van overlast – komt dan een politiek-sociologische kijk te staan. Mensen
ervaren geluid als deel van een sociale relatie, als ‘you expose me’, zoals Stallen het
noemt (Stallen 2001 p.3).
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1.6 Het belang van vliegtuiggeluid

Geluidsoverlast van vliegtuigen is een geschikt en relevant object voor onderzoek
vanwege de omvang en de betekenis van luchtmobiliteit. In 2003 telde de interna-
tionale luchtvaartorganisatie ICAO 1,8 miljard passagiers en 2.900 miljard passa-
gierskilometers, vooral geconcentreerd in Noord-Amerika, Europa en delen van
Azië (ICAO 2004). Luchtvaart, zoals de Engelse socioloog Urry het omschrijft, is
“the quintessential mode of dwelling within the contemporary globalizing world
(...)”(Urry 2000 p.63). Luchtverkeer is een van de vele ‘flows‘ of ‘mobilities’ zoals
Urry dat noemt. Hij duidt daarmee op de wereldwijde verplaatsing van mensen,
objecten, kapitaal en informatie. Urry stelt dat fysieke en virtuele mobiliteit…

“undermine endogenous social structures that have generally been taken within
sociological discourse to posses the powers to reproduce themselves. I interrogate
the concept of the social as society and show that, whatever its value in the past, it
will not in the future be especially relevant as the organizing concept of sociologi-
cal analysis” (Urry 2000 p.1).

Urry stelt dus dat mondiale mobiliteit zo’n omvang en intensiteit heeft bereikt dat
‘de maatschappij’ niet langer het centrale object van sociologisch onderzoek kan
zijn. Zijn boek is dan ook getiteld ‘Sociology beyond societies’ en is een pleidooi
voor onderzoek naar het sociale in de zin van mobiliteit, netwerken en stromen.

Luchtverkeer is ook van belang voor bestaande politieke instellingen. De bijna
mondiale luchtvaart zet natiestaten van buitenaf en van binnenuit onder druk. Het
grensoverschrijdende verkeer en internationale verdragen relativeren het gezag van
natiestaten, waardoor de luchtvaart als het ware een staat tussen de staten vormt.
Lokale protesten rond luchthavens knagen bovendien aan de legitimiteit van de
centrale overheid. De ontwikkeling van de luchtvaart heeft nationale staten echter
niet alleen ondermijnd. Luchthavens, vliegtuigbouw en luchtvaartmaatschappijen
zijn van meet af aan nationale ontwikkelingsprojecten geweest. En daar waar de
directe invloed op de luchtvaartsector afgenomen is door privatisering, heeft de
nationale politiek haar greep op de luchtvaart versterkt door bijvoorbeeld hinder-
beleid, milieubeleid of ruimtelijke ordening. Kortom, mondialisering leidt in het
geval van de luchtvaart niet tot een verzwakking van natiestaten, maar tot een ver-
schuiving van politiek handelen naar de beheersing van ‘neveneffecten’ en conflicten.

Dit onderzoek sluit niet direct aan bij de in opkomst zijnde ‘sound studies’ en de
groeiende belangstelling voor zintuiglijke waarneming in het algemeen en geluid in
het bijzonder (Howes 2005). Deze ontwikkeling gaat deels terug tot Schafer die het
begrip ‘soundscape’ geïntroduceerd heeft om te wijzen op de akoestische ordening
van de ruimte en de sociale processen die deze ordening tot stand brengen (Schafer
1994). In Nederland verricht Bijsterveld al enige jaren onderzoek naar geluid en
vlieglawaai vanuit het perspectief van wetenschapsgeschiedenis (Bijsterveld 2001 a;
Pinch and Bijsterveld 2004). Ik streef ernaar de beleving van geluid op een nieuwe
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manier te benaderen. De focus van dit onderzoek is echter niet het geluid zelf, maar
de politiek-sociologische processen van betekenisgeving.

Het proefschrift is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 komt de kennis over
geluidsoverlast aan de orde. Omdat geluidbelasting hinder niet voldoende verklaart
komen andere, politiek-sociologische verklaringen aan de orde. In hoofdstuk 3 pre-
senteer ik een nieuw model voor de invloed van beleidsprocessen op beleving: het
resonantiemodel. Daaropvolgend scherp ik de onderzoeksvraag verder aan. In hoofd-
stuk 4 gaat het om methoden en data. Daarna volgen de empirische hoofdstukken:
eerst komt Nederland aan de orde en vervolgens Zwitserland. Voor Amsterdam
Schiphol wordt eerst het dominante politieke discours geanalyseerd (hoofdstuk 5)
en dan wordt nagegaan hoe mensen daarop reageren (hoofdstuk 6). De analyse van
de persoonlijke uitingen sluit af met een antwoord op de vraag of, binnen het geval
Schiphol, het dominante discours terugkomt in de persoonlijke uitingen. Voor Zürich
Kloten geldt dezelfde opbouw. Eerst komt het ontstaan van het dominante politieke
discours aan de orde (hoofdstuk 7). De persoonlijke uitingen zijn in hoofdstuk 8
aan de orde, evenals de vergelijking met het dominante discours. In de conclusie
zet ik beide gevallen naast elkaar. Dan beantwoord ik de onderzoeksvraag en plaats
ik de bevindingen in een ruimer sociaal-wetenschappelijk perspectief.
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2

Geluid en conflict

Dit onderzoek gaat over de relatie tussen beleid en beleving bij het ontstaan van
moderne sociale problemen. Mijn stelling is dat politieke processen van definiëren
en reguleren in belangrijke mate onze dagelijkse beleving vormen. In dit hoofd-
stuk werk ik dit verder uit wat betreft geluidsoverlast van de luchtvaart. Eerst komt
aan de orde hoe moderniteit en luchtvaart met elkaar samenhangen. Dan ga ik in
op de beschikbare kennis over geluidsoverlast (paragraaf 2.2 en 2.3). In paragraaf
2.4 plaats ik geluidbelasting in een conflictperspectief. Meer specifiek zijn vervol-
gens de risicosociologie en theorievorming over sociale bewegingen aan de orde
(2.5 en 2.6). De theorieën uit dit hoofdstuk zijn onderdeel van het model dat ik in
het volgende hoofdstuk presenteer. Het resonantiemodel zal duidelijk maken hoe
ik de samenhang tussen het beleidsdiscours en beleving benader.

2.1 Moderniteit en dissonantie

Dit proefschrift behandelt een centraal thema in de sociologie: de samenhang tus-
sen ‘private trouble and public issue’ (Mills 1959). Onder meer Max Weber, Georg
Simmel en Norbert Elias hebben gepoogd de analyse van (hedendaagse) samen-
levingen te verbinden met ontwikkelingen in de persoonlijkheid. Simmel bijvoor-
beeld besteedt nadrukkelijk aandacht aan de contradicties in de ontwikkeling van
moderne samenlevingen en de wijze waarop dit doorwerkt in persoonlijke ervaring.
Hij stelt dat moderne samenlevingen gekenmerkt worden door een bepaald type
beleving:

“Denn das Wesen der Moderne überhaupt ist Psychologismus, das Erleben und
Deuten der Welt gemäß den Reaktionen unseres Inneren und eigentlich als einer
Innenwelt, die Auflösung der festen Inhalte in das flüssig Element der Seele,
aus der alle Substanz herausgeläutert ist und deren Formen nur Formen von
Bewegungen sind” (Simmel 1909).

Juist onze zielenroerselen en de aanname dat het onze eigen zielenroerselen zijn,
aldus Simmel, zijn het product van een specifieke moderne manier van samenleven.
In moderne samenlevingen worden sociale samenhangen grootschaliger en meer
abstract en onttrekken zich daarom steeds meer aan onze directe waarneming. De



toenemende complexiteit heeft tot gevolg dat het sociale leven onbestuurbaar lijkt.
Wat mensen voort hebben gebracht lijkt z’n eigen leven te leiden. Wat rest is
psychologisering: het zien van de wereld door de bril van de eigen ervaring. Bij
het moderne leven hoort volgens Simmel een bepaalde mentaliteit. Bovenal horen
mensen de veranderlijkheid en de contradicties van het sociale leven te verdragen
en ze doen dit onder meer door te psychologiseren en zichzelf en hun omgeving
bewust in de gaten te houden.

Simmel ziet hier een conflict: de objectivering van cultuur komt tegenover de
subjectiviteit van mensen te staan. Een vergelijkbaar motief zien we ook in Webers
rationaliseringstheorie. Grootschalige gerationaliseerde arrangementen, hoe nuttig
ook, keren zich tegen mensen en onderwerpen hen aan een ijzeren discipline.

Dergelijke thema’s zijn ook door meer recente auteurs opgepakt. Volgens Beck
en Giddens (Beck, Giddens and Lash 1994; Giddens 1990; Giddens 1991) leiden
modernisering, risico’s en mondialisering tot een wereld die voor de betrokkenen
haast onbestuurbaar lijkt: een ‘runaway world’. Daarop kunnen burgers met fata-
lisme reageren, maar de risico’s maken hen ook meer bewust en leiden tot reflexivi-
teit (Beck, Giddens and Lash 1994). Reflexiviteit houdt in dat mensen de keuzes en
risico’s van het huidige leven kennen, in de gaten houden en mee laten wegen in
hun handelen. Zodoende zijn mogelijke toekomstige ontwikkelingen deel van het
leven nu. Mensen houden zichzelf voortdurend in de gaten en plannen, overwe-
gen, evalueren en sturen hun levensloop.

Luchtverkeer leent zich er voor om na te denken over typische kenmerken van
het moderne sociale leven. Luchtverkeer staat namelijk tegelijkertijd voor de ver-
worvenheden en de schaduwkanten van het moderne bestaan. Hoe welvarender we
worden, hoe mobieler we willen zijn. Tegelijkertijd worden we gevoeliger voor de
akoestische inbreuk op ons leven, die veroorzaakt wordt door de toenemende mobi-
liteit. Mede door snel en frequent te reizen, krijgt het huiselijk leven een andere
betekenis: immobiliteit en privésfeer staan tegenover onpersoonlijk massavervoer.
De dagelijkse leefomgeving rondom vliegvelden wordt ‘lokaal’ wanneer zij gecon-
fronteerd wordt met het globale luchtverkeer. De uitbreiding van de luchtvaart en de
conflicten hierover horen bij het beeld van modernisering als tegenstrijdig proces.

Ik wil voorstellen om contradicties in de moderniteit op te vatten als gelijktijdige
rationalisering en emotionalisering. Meer in het bijzonder gaat de aandacht hier uit
naar beleidsprocessen. Daarin wordt vliegverkeer gelijktijdig gerationaliseerd en
van ‘emotie’ voorzien. Technologische ontwikkelingen en vervoersnetwerken wor-
den planmatig benaderd en als overwinning van rationaliteit voorgesteld. Beleids-
makers presenteren die ontwikkeling tegelijkertijd als waardevol en verbinden er
nationaal sentiment mee. Techniek en een koel ontwerp worden object van verlan-
gens en identificaties. Recentelijk bijvoorbeeld werd de Fokker F27 in Nederland
gekozen tot het beste design ooit, vlak nadat de Concorde door de Britten werd ver-
kozen tot het beste design.

De menging van rationalisering en emotionalisering ziet men ook in het hin-
derbeleid. Verstatelijking van geluidsoverlast leidt tot een abstracte, regelgebonden
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en centralistische aanpak. Waar Scott ‘high modernist projects’ beschrijft aan de
hand van ‘seeing like a state’, kunnen we hier spreken van ‘listening like a state’.
Via ‘state simplifications’ worden geluid en overlast vertaald in tabellen, kaarten en
gemiddelden. Het beleid transformeert geluid en hinder in een bureaucratische
tekst. Hetzelfde beleid maakt dat persoonlijk leed een politiek relevante categorie
wordt. Het onbehagen van burgers krijgt een meer belangrijke plaats.1 Toenemende
democratisering maakt het zelfs gewenst om problemen te uiten. De legitimiteit
van overheidsingrijpen is mede gebaseerd op de mobilisering van gevoelens van
charisma, heilsbeloften of vooruitgangsgeloof. Het democratisch proces suggereert
bovendien enige mate van zelfbeschikking. Burgers worden aangespoord om over-
last te melden en bij zichzelf te registreren met als doel om de situatie te verbete-
ren. Hier wordt invloed gesuggereerd, terwijl de regulering van het geluid vastligt
in bureaucratische procedures. Zodoende ontstaat een spanning in het beleidspro-
ces die naar verwachting doorwerkt in de beleving van mensen. Deze spanning
noem ik dissonantie. Het onderstaande model zegt ook dat dissonanties niet ge-
geven zijn, maar in concrete processen tot stand worden gebracht. Luchtvaart is
niet per definitie tegenstrijdig, maar wordt zo gemaakt. Ik ga, anders gezegd, uit
van een constructivistische opvatting van het sociale leven.

De luchtvaart is nog maar honderd jaar oud. De afgelopen zestig jaar is vliegen
voor steeds meer mensen betaalbaar geworden. De ooit overheersende jumbo moet
concurreren met een profane ‘airbus’. Het voorrecht is gedemocratiseerd en daar-
door heeft vliegen aan status verloren. Men zou kunnen verwachten dat de dalende
status van mobiliteit leidt tot een verminderde vraag van consumenten. Hirsch
heeft dit mechanisme beschreven als ‘social limits to growth’ (Hirsch 1976). Van
een afname van consumptie is echter geen sprake. Luchtmobiliteit is alledaags
geworden, maar niettemin felbegeerd. In de ‘economies of signs and space’ (Lash
and Urry 1994) is luchtvaart onmisbaar geworden om vakantie, ruimte en andere
culturen te consumeren. De consumptie van mobiliteit zelf – het reizen om het rei-
zen – is een deel van het genot. Luchtvaart is voor velen nog steeds bewonderens-
waardig, voor anderen is het een gewone zaak geworden. Veelvliegers ervaren de
luchtvaart ook wel eens als noodzakelijk kwaad.

Sinds de jaren vijftig is het voor steeds meer mensen ook een probleem. We
zien individueel leed en collectieve acties rondom de meeste grote vliegvelden. De
bijna wereldomvattende luchtvaart daalt neer in een klein aantal dichtbebouwde
regio’s. Lokale conflicten nemen toe met de mondialisering van de luchtvaartindus-
trie. Veelal gaan die conflicten over geluidbelasting, veiligheid, verontreiniging en
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landgebruik. Geluid van vliegtuigen heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog een
dubbele betekenis gekregen: vooruitgang en verstoring. Ik noem dit de paradox van
lust en last. De paradox van lust en last is niet inherent aan de techniek of het geluid,
maar een product van de wijze waarop wij ermee omgaan. Ik onderzoek hoe we
omgaan met de geluiden van de luchtvaart en daarmee hoe het moderne leven
gestalte krijgt.

De constructivistische benadering zoals ik die hier bepleit, is mede ingegeven
doordat andere benaderingen geluidsoverlast maar gedeeltelijk kunnen verklaren.
De eerste benadering die hier aan de orde komt is het meest voor de hand liggend:
overlast is daarin het gevolg van overmatig geluid.

2.2 Geluid en hinder

De afgelopen jaren is in Nederland (bijvoorbeeld Stallen 1999; Stallen 2001) en
daarbuiten (bijvoorbeeld Guski 1999; Guski 2003 b; Job 1996; Schick 1997; Van
Kamp et al. 2004) meer steun gekomen voor de gedachte dat niet-akoestische fac-
toren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van geluidsoverlast. Dit is een
reactie op het overheersende akoestische model voor geluidsoverlast. In deze para-
graaf komen achtereenvolgens het akoestisch model, bezwaren en aanvullingen
daarop aan de orde.

Het woord ‘geluidsoverlast’ suggereert dat hinder een effect is van blootstelling aan
geluid. Het meest eenvoudige verklaringsmodel voor geluidsoverlast is dan een
prikkel-reactie model:

De redenering dat hinder een reactie op een geluidsprikkel is, kan wellicht onder-
bouwd worden met evolutiebiologische argumenten (Freese, Li and Wade 2003).
Ten eerste zou hinder een waarschuwingsmechanisme kunnen zijn, dat in de loop
van de evolutie van de soort ontwikkeld is. Onze oren waarschuwen ons voor gevaar.
Vandaar ook dat onbekende en onverwachte geluiden eerder tot schrikreacties lei-
den (Schick 1997 p.19-27). Zo bezien zouden alle mensen ongeveer tegelijk moe-
ten reageren op vliegtuiggeluiden, maar dat is zeker niet het geval. Belangrijker
nog, de schrikreactie leidt wellicht tot pogingen om de bron van het geluid te zien
en gevaren te duiden. Maar of het geluid daadwerkelijk gevaar betekent en welke
andere betekenissen het krijgt, laat zich niet afleiden uit de evolutionair bepaalde
oplettendheid.
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De tweede biologische verklaring gaat uit van overgeërfde verschillen in gevoe-
ligheid. De een is van geboorte meer vatbaar voor geluidsprikkels dan de ander.
Inderdaad vindt men in hinderonderzoek dat gevoeligheid een belangrijke verkla-
ring is voor overlast (Van Kamp et al. 2004). De vraag blijft of mensen hun eigen
gevoeligheid niet ook reguleren. Onverklaard blijft waarom mensen door de tijd
heen, zoals straks nog aan de orde komt, gevoeliger lijken te worden en waarom
mensen op verschillende tijden en plaatsen anders reageren op dezelfde belasting.
Een probleem is ook dat we tot op heden geen mate voor gevoeligheid hebben die
niet afhankelijk is van betekenisgeving in taal. Mensen wordt gevraagd of zij gevoe-
liger zijn en daaruit leiden onderzoekers hun individuele gevoeligheid af. Die ant-
woorden kunnen echter net zo goed op een aangeleerde houding duiden.

De derde biologische verklaring gaat uit van autonome lichamelijke reacties.
Wanneer mensen aan geluiden worden blootgesteld, komen er als vanzelf stress-
reacties op gang, aldus deze benadering. In de psychologie is echter min of meer
gangbaar om ervan uit te gaan dat prikkels door mensen als stressor waargenomen
moeten worden om een stressreactie teweeg te brengen. En er zijn aanwijzingen
dat de fysiologische reactie op geluid mede afhankelijk is van het kader waarin
mensen de geluidsprikkel plaatsen. Harrer en Harrer (in: Schick 1997) hebben
laten zien dat de lichamelijke reactie op muziek mede bepaald wordt door de inten-
tie van de luisteraar. Degene die zich helemaal openstelt voor de muziek laat een
verhoging van de hartslag en bloeddruk zien en gaat zweten. Een onverschillige luis-
teraar reageert lichamelijk niet. Deze samenhang tussen intentie en reactie gaat
steeds minder op naarmate de geluiden harder zijn.

Sociobiologische verklaringen dagen uit om de relatie tussen prikkel, lichame-
lijke reactie en sociaal-culturele conditionering te onderzoeken. In dit onderzoek ga
ik uit van de volgende stelling: geluiden dringen zich aan mensen op, maar de be-
tekenis die zij krijgen en de manier waarop wij met de geluiden omgaan is niet
gegeven door de geluidbelasting. Extreme hoeveelheden geluid daargelaten is er veel
ruimte voor sociale vorming van lichamelijke reacties. De wijze waarop mensen
vliegtuiggeluiden politiek en persoonlijk reguleren en definiëren wordt na verloop
van tijd een tweede natuur. De aangeleerde manieren lijken daardoor autonome
lichamelijke reacties.

Het bovengenoemde prikkel-reactie model kan ook volstaan zonder een sociobiolo-
gische verklaring. De meest gangbare invulling van het prikkel-reactie model is niet
biologisch, maar statistisch. Men stelt dat de mate van hinder verschilt met de mate
van geluid. Hoe meer geluid, hoe meer overlast. Deze relatie vinden onderzoekers
ook in grootschalig enquêteonderzoek (Fidell, Barber and Schultz 1991; Fields 1993;
Miedema and Vos 1998; Ouis 2001; Schultz 1978). Onderstaande grafiek is hier een
voorbeeld van. Men ziet het percentage mensen dat in een enquête aangeeft sterk
gehinderd te worden (y-as) afgezet tegen de gemiddelde geluidbelasting door vlieg-
tuigen gedurende een jaar (x-as). Met toenemende akoestische belasting rapporteren
meer mensen hinder. Onderzoekers spreken hier van een dosis-effect relatie.
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Het dosis-effect model is sterk vertegenwoordigd in het onderzoek naar geluids-
overlast. Tussen 1943 en 2001 zijn 521 Engelstalige publicaties van dit type onder-
zoek verschenen (Fields 2001a). Wereldwijd zijn dosis-effect relaties het ijkpunt
van hinderbeleid voor luchthavens, maar ook voor autowegen en spoorwegen. Men
definieert grenswaarden, berekent hinder en voorspelt overlast voor toekomstige
geluidbelasting. Ook in internationaal verband, bij de WereldGezondheidsOrgani-
satie bijvoorbeeld, spelen dergelijke berekeningen een centrale rol. De Europese Unie
heeft de dosis-effect relatie tot uitgangspunt van haar vlieghinderbeleid gemaakt.2

Het model is echter omstreden. De belangrijkste bezwaren komen nu aan de orde.
Ten eerste sluit het verklaringsmodel aan bij alledaagse ervaringen, maar we

kennen ook de ervaring dat zachte geluiden zeer storend kunnen zijn, bijvoorbeeld
wanneer men probeert te rusten. Dezelfde hoeveelheid geluid kan bovendien meer
of minder storend zijn. Verschillende vervoermiddelen bijvoorbeeld leiden tot meer
of minder overlast: bij dezelfde hoeveelheid geluid worden treinen minder storend
gevonden dan auto’s. Het geluid van vliegtuigen ervaren mensen als relatief lastiger
dan auto’s (Miedema and Vos 1998). Duidelijk is ook dat een goede verstandhou-
ding met buren maakt dat wij hun geluiden minder hinderlijk vinden. Kortom,
naast de hardheid van geluid zijn er andere factoren in het spel. Straks zal blijken
welke dat zijn.

Ten tweede is de overlast vaak veel groter dan op basis van het dosis-effect
model is voorspeld. In Nederland bijvoorbeeld is al sinds 1997 duidelijk dat veel
meer mensen veel ernstiger gehinderd worden dan verwacht (Marsman and Leidel-
meijer 2001; RIVM and RIGO 2006; TNO-RIVM 1998). Het dosis-effect model kan de
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huidige overlastproblemen niet verklaren. Door stillere vliegtuigen en hinderbeleid
is de blootstelling aan geluid rond veel vliegvelden enigszins in de hand gehouden.
Tegelijkertijd nemen de conflicten over geluid toe, groeit de overlast, zijn er meer
protesten en meer klachten.

Ten derde beschrijft het dosis-effect model vooral een correlatie en geen veroor-
zaking. Het is mogelijk dat de correlatie de uitkomst is van een derde factor, bij-
voorbeeld ‘cultuur’. Wanneer mensen met elkaar afspreken dat hardere geluiden
eerder storend zijn, dan zullen zij iets dergelijks ook rapporteren in een vragenlijst.
Anders gezegd, het dosis-effect denken biedt geen verklaringsmodel voor de wijze
waarop geluid inwerkt op mensen (Fidell 2003). Onduidelijk is bijvoorbeeld of het
om een biologische bepaalde angstreactie gaat, waarbij mensen harder geluid ook
bedreigender vinden. Het is ook mogelijk dat de verstoring van activiteiten toe-
neemt naarmate het geluid harder wordt.

Ten vierde verhult de dosis-effect relatie de spreiding rond het gemiddelde,
zoals onderstaande grafiek toont.

De grafiek bevat het aantal ernstig gehinderde personen in verhouding tot de jaar-
gemiddelde geluidbelasting. Het is mogelijk om hier een rekenkundige lijn te con-
strueren, waarbij de overlast toeneemt afhankelijk van de akoestische belasting.
Duidelijk is ook dat er vrijwel overal een grote spreiding is. Hetzelfde geluidsniveau,
bijvoorbeeld 60 Ldn, wordt door nul tot 75 procent van een groep storend gevon-
den. We zien ook dat er een vergelijkbaar percentage mensen gehinderd wordt
door een sterk uiteenlopende mate van belasting. Of, zoals Stallen het formuleert:
“ernstige hinder en ernstige hinder is twee” (Stallen 2001). De spreiding, die hier
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vooral in het midden van de puntenwolk zichtbaar wordt, is van groot belang,
omdat geluidbelasting zelden de hoogste niveaus bereikt. Er zijn maar weinig
mensen blootgesteld aan een jaargemiddelde belasting van 80 of 90 Ldn. Anders
gezegd: in de meeste gevallen kunnen we uit de mate van lawaai niet precies voor-
spellen hoe groot de overlast is. Onderzoekers gaan ervan uit dat overlast voor
ongeveer eenderde verklaard kan worden uit de akoestische belasting (Guski 1999;
Guski 2003 b; Miedema and Vos 1998; Schick 1997; Stallen 1999).

Het vijfde bezwaar tegen de dosis-effect curve is dat daarmee niet-akoestische
factoren aan het zicht onttrokken worden. Er is inmiddels een aanzienlijke hoeveel-
heid onderzoek verricht dat in dezelfde richting wijst. Geluidsoverlast hangt mede af
van de volgende factoren (Breeuwsma 2001; Fields 1993; Fields 1998; Glass and
Singer 1972; Guski 1999; Guski 2003 b; Job 1996; RIVM and RIGO 2005; Schick 1997;
Stallen 1999; Stallen 2001; Staples 1999; TNO-RIVM 1998; Van Kamp et al. 2004):
– angst voor een ongeluk,
– het gevoel de situatie niet te kunnen controleren,
– de indruk dat de blootstelling niet noodzakelijk is,
– wantrouwen jegens regulerende instanties, en
– gevoeligheid voor geluid.
In een kleinschalig kwalitatief onderzoek in Nederland kwam Bosnak eveneens tot
de conclusie dat controle, vermijdbaarheid en wantrouwen (tussen buren) cruciaal
zijn voor het ontstaan van geluidsoverlast (Bosnak 1998). In statistische termen
verklaren deze niet-akoestische factoren ook ongeveer eenderde van de overlast.

Een hele reeks andere factoren, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek, is niet of nau-
welijks van invloed op de mate van overlast. Onderzoekers hebben gekeken naar de
samenhang tussen overlast en leeftijd, sekse, samenstelling van het huishouden,
type woning, inkomen, opleiding en beroep. De statistisch verklarende kracht van
al deze variabelen is beperkt. Er is een zwakke samenhang tussen sekse en overlast.
Ouderen en jongeren hebben bij dezelfde geluidbelasting iets minder last dan vol-
wassenen tussen de dertig en vijftig jaar. Hoger opgeleiden hebben iets meer last
dan lager opgeleiden en mensen met een hogere positie in het beroepsleven hebben
eveneens meer last. Niet onverwacht hebben respondenten die voor hun inkomen
afhankelijk zijn van de geluidsbron minder last van het geluid dan vergelijkbare
personen. Maar ook dat effect is gering. Huurders worden iets minder gehinderd
dan huiseigenaren en alleenstaanden ervaren minder overlast dan stellen met of
zonder kinderen. Wie vaker gebruik maakt van het transportmiddel ondervindt er
iets minder hinder van. Al deze sociologische variabelen hebben een beperkt effect.
Geluidsoverlast is zo bezien geen klassenverschijnsel. Ter vergelijking kan het effect
van de variabelen uitgedrukt worden in een fictieve toename van het geluid. Voor
de meest angstige respondenten is het geluid negentien decibel ‘meer hinderlijk’.
Voor geluidsgevoeligheid berekenen Miedema en Vos een toename van elf decibel.
Alle andere onderzochte factoren hebben een gewicht van een tot drie decibel.

Het onderzoek naar niet-akoestische factoren gaat uit van een psychologisch
model. De factoren zijn als het ware een filter in de beleving van de persoon.
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Doorgaans worden moderatoren als eigenschappen van individuen gezien, maar
Stallen, Smit en Van Gunsteren hebben herhaaldelijk op de sociale oorsprong van
niet-akoestische factoren gewezen (Smit and Van Gunsteren 1997; Stallen 2001;
Stallen et al. 2004; Van Gunsteren 1999). Uitgaande van de culturele theorie van
Douglas stellen zij de vraag hoe het hinderbeleid zich verhoudt tot typische manie-
ren van omgaan met milieuproblemen (Douglas 1992). Toen het huidige Neder-
landse hinderbeleid in 1995 van start ging, wezen Smit en Van Gunsteren erop dat
het beleid een voorkeur bevat voor hiërarchische manieren van reguleren en zou
kunnen botsen met een meer individualistisch georiënteerde cultuur. Het beleid,
aldus de auteurs, brengt op die manier een bepaalde verhouding tussen burgers en
overheid tot stand. Geluidbelasting is een symbool voor deze ‘constitutie’.

De politieke oorsprong van niet-akoestische factoren blijkt ook uit het onder-
zoek van Schuemer en Schreckenberger. Zij vonden dat hindermaatregelen beter
werken als omwonenden de voorafgaande inspraakprocedure meer positief waar-
deren (Schuemer 2000). Hoe sociaal en politiek geladen niet-akoestische factoren
zijn zien we tot slot ook wanneer we enkele enquêtevragen nader bekijken. Staples
e.a. hebben in 1999 een enquête afgenomen in de buurt van een klein, maar
groeiend vliegveld (Staples 1999). Zij vonden dat ‘individueel verwachte risico’s’
een groot deel van de overlast konden verklaren. ‘Eens-oneens’-vragen waarop zij
het ‘individuele’ risico baseren zijn onder meer:
– Lawaai is de onvermijdelijk prijs die wij moeten betalen voor vooruitgang.
– De economische voordelen zijn belangrijker dan kosten in termen van lawaai.
– Mensen moeten proberen het lawaai te accepteren vanwege de voordelen van het

vliegveld.
– De luchthaven en de overheid doen alles om het lawaai waar mogelijk te beperken.
Wat hier bevraagd wordt, zijn posities in een politiek conflict of debat. Of lawaai de
prijs is voor vooruitgang hangt ervan af of mensen het economisch discours over-
nemen. Wanneer we moderatoren zo opvatten, ontstaat de mogelijkheid om te
onderzoeken hoe politieke processen bijdragen aan het ontstaan van overlast. Zo is
het denkbaar dat politieke conflicten die leiden tot vertrouwensverlies maken dat
mensen vliegtuiggeluiden meer hinderlijk vinden. Op zijn beurt bevestigt hinder
de negatieve verwachtingen en ontstaat een zichzelf versterkend proces (Bröer 2002;
Schuemer 2000).

De dosis-effect relatie, aldus het zesde punt van kritiek, definieert overlast als
tijdloos verschijnsel. De benadering veronderstelt dat de akoestische belasting in
het afgelopen tijdvak min of meer constant is. Men spreekt hier van een ‘steady
state’. Die stabiliteit is een voorwaarde om in enquêtes te kunnen vragen naar de
mate van hinder in de afgelopen twaalf maanden. De dosis-effect relatie berust op
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de aanname van een gemiddelde belasting en een gemiddelde hinder gedurende
lange tijd. Maar juist de luchtvaart wordt gekenmerkt door een ‘non steady state’.
De geluidbelasting schommelt tussen maanden en seizoenen, er is groei, onver-
wachte krimp en onduidelijkheid over de toekomst. Rond alle grote vliegvelden zijn
er geregeld conflicten en omstreden plannen.

Enquêtes reduceren geluid en hinder tot jaargemiddelden. De dosis-effect for-
mules komen tot stand wanneer een groot aantal onderzoeken uit verschillende
decennia en continenten gecombineerd wordt (Fidell, Barber and Schultz 1991;
Miedema and Vos 1998). Om de bruikbaarheid van deze meta-analyses te vergro-
ten is er de laatste jaren een standaard hindervraag ontwikkeld en vertaald in ver-
schillende talen (Fields 2001b).

In de meta-analyses is geluidsoverlast losgemaakt van alle historische verande-
ringen. Guski (2003b) heeft de a-historische benadering bekritiseerd en de gegevens
uit de meta-analyse (1965 tot 1992) op een tijdas geplaatst. Dit is hier aangevuld met
meer recent onderzoek (Wirth, TNO 2000) en op basis daarvan ontstaat de volgende
grafiek:

De jaargemiddelde geluidbelasting die nodig is om een kwart van een steekproef
ernstig te hinderen is gelijkmatig afgenomen. Er is vandaag de dag minder lawaai
nodig om mensen ernstig te irriteren dan veertig jaar geleden. Die bevinding heeft
consequenties voor beleid. De huidige grenswaarden zijn berekend aan de hand
van een gemiddelde van vooral oudere steekproeven en onderschatten de hinder.
Dit kan verklaren waarom, zoals eerder bleek, de hinder in Nederland veel groter is
dan voorspeld: de voorspelling is gebaseerd op verouderde gegevens. Daarnaast
blijft in de historische schets onderbelicht dat de cijfers uit verschillende landen
afkomstig zijn en op verschillende verschijnselen kunnen slaan, zoals in de ‘cross-
cultural acoustics’ zichtbaar wordt (Kuwano et al. 1991; Namba et al. 1991).
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Dosis-effect berekeningen onderschatten de huidige overlast en zijn ongeschikt
om toekomstige overlast te schatten. Dat zij desondanks zo wijdverspreid zijn en
als paradigma (Stallen 2001) dienen, heeft een politieke oorzaak. Het zijn ‘state
simplifications’ (Scott 1998): abstracties die het voor centrale bestuurders mogelijk
maken om een overzicht te krijgen. Het grillige geluidslandschap, met alle lokale,
ruimtelijke en historische ontwikkelingen, wordt door dosis-effect berekeningen
teruggebracht tot een overzicht in cijfers. Het geluid wordt ‘leesbaar’ wanneer weten-
schap en beleid er een ‘tekst’ van maken. Dosis-effect relaties suggereren ook dat er
een volumeknop is waar beleidsmakers aan kunnen draaien. De fixatie op metingen,
berekeningen en cijfers is door Theodore Porter treffend geanalyseerd als ‘trust in
numbers’ (Porter 1995). Juist daar waar verschillende partijen tegenover elkaar staan,
conflicten kunnen optreden of schuld toegewezen zou kunnen worden, neigen poli-
tici en ambtenaren ernaar (mogelijke) problemen in abstracte en ogenschijnlijk
beheersbare grootheden te gieten: statistieken, enquêtes en andere cijfers.

Het zevende en laatste punt van kritiek betreft het akoestische model en het
niet-akoestisch model. Beide modellen gaan ervan uit dat mensen vooral reageren
op geluid, al dan niet onder invloed van andere factoren. Zo bezien zijn mensen
passief. Eerder is al aan de orde geweest dat de intentie van een luisteraar van in-
vloed is op diens lichamelijke reactie op geluid (Schick 1997; Schick 1996). Hetzelfde
geluid kan meerdere betekenissen krijgen en daarmee ook andere fysiologische en
psychische effecten hebben. Het subject krijgt in deze zienswijze de centrale rol in
de vorming van de effecten van geluid.

Laucken en Mees (1987) hebben voortgebouwd op de gedachte dat mensen geluid-
hinder zelf vormgeven. In hun ‘Gestaltungsansatzt’ is het geluid zelf niet meer dan
een gelegenheid om tot betekenisgeving te komen. Geluid wordt pas lawaai in de
omgang ermee, in de handelingspraktijk. Daarom weigeren zij ook om een een-
voudige analyse van moderatoren te maken.

Om geluidhinder als handeling in het alledaagse leven te kunnen vatten, heb-
ben zij klaagbrieven geanalyseerd. Daarbij gingen zij ervan uit dat de klaagbrieven
niet waren beïnvloed door de woord- en themakeuzen van de onderzoekers. Het
ging erom hoe mensen in de brieven problematische verhoudingen componeren.
Centrale elementen in alle brieven zijn uitspraken rondom leed, schuld en recht.
De klagers beschrijven een inbreuk op hun fysieke en psychische integriteit, wat
door een daad of dader is veroorzaakt en waarbij een grens is overschreden. Het is
afhankelijk van de klager wat onder dader of schuld wordt verstaan. De ‘logografie’
van Laucken en Mees slaagt erin te beschrijven welke betekenis geluid van vliegtui-
gen krijgt in klaagbrieven. De context van de hinder blijft echter beperkt tot de con-
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text zoals mensen die in hun brief zelf construeren. Het lijkt mij ook aannemelijk
dat een klaagbrief alleen wordt geschreven zodra er sociale afspraken en instituties
zijn die een klacht zinvol maken. Mensen geven actief betekenis aan geluid, maar
onderzocht moet worden onder welke sociale condities zij dat doen.

Samengevat: de mate van geluid is onvoldoende verklaring voor overlast. We weten
eigenlijk niet wat mensen bedoelen wanneer zij in een vragenlijst hinder rapporte-
ren (Stallen 2001 p.5). Niet-akoestische factoren lijken een minstens even grote rol
te spelen als geluid en er zijn aanwijzingen dat politiek en beleid hierin een rol spe-
len. Om (toenemende) overlast te begrijpen moeten we op zoek naar het politieke
proces waarin wantrouwen, angst, vermijdbaarheid en het gevoel van onmacht ont-
staan. Mensen geven actief betekenis aan geluid, maar doen dat onder invloed van
politieke processen.

In de volgende paragrafen komen bestaande verklaringen van geluidsoverlast aan
de orde die beter aansluiten bij dit model.

2.3 Soundscape

Het voorgaande model legt de nadruk op processen van betekenisgeving. Het geluid
zelf lijkt zodoende niet meer dan een aanleiding. Deze gedachte moet enigszins
genuanceerd worden. Geluid lijkt in het voorgaande gereduceerd te worden tot een
betekenis, symbool of tekst. Deze benadering heeft een voorkeur voor ‘lezen en
schrijven’ en daarmee voor visuele ervaringen. Hier is de laatste jaren aanzienlijke
kritiek op geleverd (Howes 2005). De sociale wetenschappen zouden een ongefun-
deerde en impliciete voorkeur hebben voor ‘signs’ boven ‘senses’. Dit debat is nog
in volle gang en overlapt met de toenemende belangstelling voor het lichaam in de
sociale wetenschappen. In deze paragraaf komt vooral één auteur aan bod die aan-
zienlijke invloed heeft gehad op theorievorming en onderzoek naar geluid.

De Canadese musicoloog Raymond Murray Schafer heeft dertig jaar geleden
het begrip ‘soundscape’ geïntroduceerd. Geluiden vormen een zelfstandig land-
schap. Evenals stad en land kan de geluidsruimte historisch geanalyseerd worden.
Schafer beschrijft de historische overgang van een hifi geluidslandschap naar een
lofi soundscape. In een hifi omgeving is wat we willen horen goed te onderscheiden
van ruis. Als voorbeelden geeft hij de karakteristieke klanken van het dorp en de
natuur. Moderne steden daarentegen, voorzien van elektriciteit en versterkt geluid,
zijn overvol met geluiden. Wat we willen horen is nauwelijks te onderscheiden van
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de overige geluiden. Dit noemt Schafer lofi. Schafer maakt aannemelijk dat het
geluidslandschap ingrijpend is veranderd. Door mensen gemaakte geluiden zijn
een steeds groter deel van de soundscape gaan uitmaken. Niet-menselijke geluiden
vormen in grote delen van de wereld eilanden temidden van door mensen geprodu-
ceerd en gecontroleerd geluid.

Schafer beschrijft dit niet alleen, hij is ook uitgesproken negatief over de ont-
wikkelingen in de soundscape. Hij klaagt erover dat het horen overvleugeld wordt
door het zien en dat mensen niet meer leren om goed te luisteren. Zijn kritiek sluit
volgens Bijsterveld en Van Dijk (2003) aan bij Walter Benjamin en diens stelling
dat reproductie van kunst vervreemding en onttovering tot gevolg heeft. Geluiden
in het algemeen, aldus Schafer, raken vervreemd van hun oorsprong. Hij spreekt
hier van ‘schizophonia’.

Schafer heeft relatief weinig aandacht voor de vraag hoe mensen hun geluids-
omgeving daadwerkelijk beleven. Volgens hem zijn mensen onderworpen aan
technisch-commercieel geluid en daardoor niet in staat om rustig na te denken
over de condities van hun bestaan. Of geluid hinderlijk is of niet leidt Schafer af
uit akoestische grootheden. Daarbij let hij op alle geluiden en hun onderlinge
samenhang. Dat is een grote stap voorwaarts ten opzichte van het gangbare model
in wetenschap en beleid. Daar wordt immers vooral naar het volume van geïso-
leerde geluiden gekeken. Onderzoekers meten of berekenen het volume van vlieg-
tuiggeluiden en relateren dat aan de mate van overlast. Schafer volgend zou het
vliegtuiggeluid in verband gebracht moeten worden met het hele geluidsland-
schap en de veranderingen daarin. Dezelfde hoeveelheid vliegtuiggeluid in een tot
nu toe rustig duinlandschap klinkt anders dan in een stadswijk. Dat ervaren de
bewoners van het Noord-Hollandse Castricum sinds de vluchten van en naar de
Polderbaan van Schiphol over hun dorp gaan. De geschiedenis van de blootstel-
ling, de veranderingen in het geluidslandschap en de verwachtingen die daarmee
gepaard gaan, zijn van invloed op de beleving. Dezelfde hoeveelheid geluid kan
dan ook andere effecten hebben (Stallen and Compagne 2005).

Het werk van Schafer opent nieuwe gezichtspunten, maar kent ook beperkin-
gen. Voorop staat een akoestische vooronderstelling. Overlast is in het model van
Schafer het gevolg van geluiden en hij definieert daarbij welke geluiden hinderlijk
zijn. Er is nauwelijks ruimte voor de wijze waarop mensen geluiden zelf beleven en
welke betekenis zij eraan toekennen. Schafer stelt dan ook dat de mensen ‘clear
hearing exercise’ nodig hebben om zich bewust te worden van het hele geluidsland-
schap.

Een vergelijkbare kritiek op de sombere ‘visie’ van Schafer hebben bijvoorbeeld
Bijsterveld en Pinch (Bijsterveld 2001 a; Bijsterveld 2001 b; Bijsterveld 2003). Zij
stellen voorop dat mensen moderne geluidstechnieken bewust en subtiel gebrui-
ken om hun eigen omgeving vorm te geven. Bijsterveld beschrijft hoe technische
ontwikkelingen onze ‘sonic environment’ ingrijpend hebben veranderd. Inciden-
tele klachten over geluid zijn zo oud als het geschreven woord, maar pas in de
negentiende en twintigste eeuw hebben leden van de culturele elite in Amerika en
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Europa geluid op grote schaal geproblematiseerd. Overheden, technici en weten-
schappers hebben zich hier in de jaren dertig van de twintigste eeuw bij aangeslo-
ten. De techniek zelf werd niet geproblematiseerd. Ongewenst geluid werd vooral
in verband gebracht met gebrek aan beschaving.

Samengevat: geluiden dringen zich aan ons op en hebben een onderlinge verhou-
ding, maar de betekenis die geluiden krijgen ligt niet besloten in het geluid zelf.
Politieke en culturele veranderingen maken dat sommige geluiden meer of minder
aandacht krijgen. Daarover gaat de volgende paragraaf. Ik volg de aanbeveling van
Schafer om de hele soundscape te onderzoeken niet op en richt me alleen op het
geluid van vliegtuigen. Daarmee volgt dit proefschrift de afbakening die ook in het
politieke veld gangbaar is. Uit het onderzoek onder omwonenden kan wel blijken
dat zij vliegtuiggeluiden beoordelen als deel van hun ‘soundscape’. De verwachting
is echter dat mensen de reductie die in het beleid besloten ligt, overnemen en over-
last vooral verbinden met het vliegtuiggeluid en in mindere mate met de plek van
vliegtuiggeluiden in het geluidslandschap.

2.4 Onmacht

Lawaai en stilte hebben van zichzelf geen betekenis. Zij krijgen pas betekenis in
concrete situaties. Lawaai en stilte kunnen zelfs een identieke betekenis hebben. In
Nederland kennen we bijvoorbeeld stille tochten en lawaaioptochten als vorm van
protest. Lawaai en stilte kunnen een vorm van protest zijn, omdat het niet gaat om
de decibellen zelf, maar om de beheersing van de geluidsruimte. De beheersing
van de geluidsruimte is ook in het onderstaande voorbeeld aan de orde.
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Deze tekst staat op de achterruit van een ‘boomcar’: een auto met een krachtige
geluidsinstallatie. De tekst is onderdeel van een conflict over de vraag wie op straat
geluid mag maken. De auteur probeert bezit te nemen van de geluidsruimte en zet
zich bij voorbaat af tegen mogelijke kritiek. Hier wordt letterlijk het argument van
de tegenstanders aangehaald. De tekst heeft de volgende structuur:

Schema 1: bedoelde betekenis

Geluid Stilte

Hard Zacht

Jong Oud

Bezit geluidsruimte Moet zich schikken

Recht van spreken eisen Recht van spreken ontberen

Hoe stellig de uitspraak ook is, de tekst verraadt ook de precaire positie van de
auteur. Hij moet zich immers verdedigen en daarvoor krasse taal gebruiken. De
vraag is of de tekst het beoogde effect heeft. Wie dit leest en van plan was om het
harde geluid te bekritiseren, wordt wellicht in zijn of haar opvatting gesterkt. De
tekst is nogal cru en niet foutloos (‘to loud’). Lezers zouden hard geluid met dom-
heid en gebrek aan opvoeding in verband kunnen brengen, waardoor de aanspraak
op lawaai mogen maken ondergraven wordt. Anders gezegd: we kunnen de tekst
lezen als een poging om met behulp van taal de geluidsruimte op te eisen. De
poging is mislukt indien de lezers de autoruit als volgt interpreteren:

Schema 2: onbedoelde betekenis

Stilte Lawaai

Zacht Hard

Beschaafd Onbeschaafd

Bezit geluidsruimte Moet zich schikken

Recht van spreken eisen Recht van spreken ontberen

De structuur van deze korte tekst is kenmerkend voor veel menselijke uitingen.
Mensen zetten hun eigen stelling tegenover andere stellingen. Om een punt te maken
weerleggen ze andere punten. Zodoende zijn in de uitspraak van een enkeling vaak
meerdere ‘sprekers’ aan het woord. Er is sprake van ‘dialoog’ of meerstemmigheid,
zoals de Russische taalwetenschapper Bakhtin dat noemt (Bakhtin 1981).

Conflicten over geluid zijn van alle tijden. Stallen haalt bijvoorbeeld de vijfduizend
jaar oude Sumerisch-Babylonische mythe over Enlil en het ontstaan van de mens-
heid aan. In dat verhaal komt de oppergod Enlil geregeld in conflict met de mens-
heid, omdat zij alsmaar groeit en steeds meer lawaai veroorzaakt (Stallen 2005).
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De oorsprong van de probleemdefinities zoekt Bijsterveld in stabiele culturele
definities van geluid. Om die te beschrijven maakt zij gebruik van cultuurgeschie-
denis en antropologie. Lawaai wordt met chaos geassocieerd, stilte met orde en
ritme met beheersing. Harde geluiden die positief gewaardeerd worden, zijn ver-
bonden met macht, status, welvaart, mannelijkheid en beheersing. Harde geluiden
die niet gewaardeerd worden staan symbool voor de verstoring van de sociale orde.

Bailey presenteert een meer historisch-sociologisch model (Bailey 1996). Hij
werkt met een indeling in drie typen geluid: vreugdevolle gebeurtenissen, bescha-
mende gebeurtenissen en geluidsterreur. Een vreugdevolle gebeurtenis is bijvoor-
beeld het lachen. Maar niet iedereen ontvangt dit geluid positief: de toehoorders
kunnen het lachen als storend ervaren, als ongewenste persoonlijke uiting van een
vreemde. Schaamte treedt bijvoorbeeld op bij het horen van een wind. Die schaamte
is geleidelijk aangeleerd. Met de toenemende lichamelijke restricties kreeg het over-
treden van de verboden een beschamend en humoristisch element. Bij de elite was
het verbod strenger, terwijl in de lagere klassen een meer gemengde houding gang-
baar werd. Lawaai als terreur kan symbolisch gebruikt worden. Symbolisch gaat het
volgens Bailey vooral om een vorm van wanorde. De wanordelijkheid en bedreiging
van geluid wordt goed zichtbaar waar stilte geschapen wordt. Vooral in de opvoe-
ding in het victoriaanse tijdperk moesten kinderen zich zo geruisloos mogelijk
gedragen. Stilte is volgens Bailey het geluid van de heersers. Toezicht en het onder-
drukken van geluid gaan volgens Bailey vaak samen. De beheersing van geluid
onder de bovenste lagen van de samenleving werd ook zichtbaar in de muziek.
Muziek werd meer gewaardeerd, werd vaker in rustige vertrekken ten gehore ge-
bracht en van het publiek werd vaker stilte verwacht. De huiselijke sfeer werd meer
afgesloten van de buitenwereld, geluiden werden meer geweerd en verdeeld over
bepaalde vertrekken. De meeste verontrusting wekte het geluid van het stedelijke
leven. Geluid wordt volgens Bailey vooral besproken in een strijd tussen verfijning
en platheid, tussen civilisatie en barbarisme.

Geluid wordt in conflicten onderdeel van een verhaal en krijgt daarin een
bepaalde betekenis. Dit proces van ‘symbolisering’, of ‘narrativisering’ (Harré,
Brockmeier and Mühlhäusler 1999), van geluid en vliegtuiggeluid komt nu aan de
orde. Eerst aan de hand van kerkklokken en daarna wat betreft vliegtuiggeluiden.

2.4.1 Klokkenstrijd

In de loop van de Franse Revolutie werden tal van pogingen ondernomen om de rol
van de kerk in het openbare leven terug te dringen. Onder meer werd het luiden
van kerkklokken gedurende zeven jaar verboden. In ‘Village Bells’ van Alain Cor-
bin (Corbin 1998) komen de conflicten rond kerkklokken uitvoerig aan de orde.
Corbin reconstrueert de betekenissen van klokkengeluid door “the study of social
practices, the management of the symbolic, the overall shape of the conflict and the
signs of collective emotion” (p.287). Kerkklokken hadden tal van functies: aankon-
digen, waarschuwen, tijd indelen, de duivel bezweren en rituelen opluisteren. Door
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de toren en het geluid werden gemeenschappen ook ruimtelijk afgebakend. Elk
dorp kreeg zodoende een akoestisch en architectonisch centrum. Dat was volgens
Corbin een vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven. De revolutionairen
verboden het klokkenluiden en probeerden de klokken door trommels te vervan-
gen, maar dat mislukte. Toen probeerden zij aan de lokale protesten tegemoet te
komen door het luiden van de klokken alleen voor niet-religieuze gelegenheden toe
te staan. Ook dat werkte uiteindelijk niet en het luiden van de kerkklok werd weer
toegestaan, toen het allang weer praktijk geworden was. Doordat de revolutionairen
poogden de klokken het zwijgen op te leggen, groeide onder de dorpsbewoners een
emotionele waardering. Er ontstonden lokale ‘actiegroepen’ die zich sterk maakten
voor het behoud van de klokken. Als onderdeel van hun strijd gingen zij de klokken
als wezenlijk kenmerk van hun lokale gemeenschap afschilderen. Door het ingrij-
pen van buitenaf groeide lokale verbondenheid. De revolutionaire aanval op kerk-
klokken had een tweeledig effect. Ten eerste werden de klokken ontdaan van hun
bestaande, meer vanzelfsprekende functies en werden ze een symbool voor een
actuele strijd. Ten tweede werden de dorpsklokken een symbool voor traditie en
zelfstandigheid van dorpsgemeenschappen. De dorpskerk en haar ‘karakteristieke’
geluid zijn een ‘invented tradition’ (Hobsbawm and Ranger 1983): een deel van een
ideologische, politieke strijd die tegelijkertijd verbeelde gemeenschappen, ‘imagi-
ned communities’ (Anderson 1983), laat ontstaan.

Corbin gaat in zijn studie in op de gevolgen van de Franse Revolutie voor de
betekenis van kerkklokken. De Franse Revolutie is deel van de ingrijpende sociale
veranderingen en conflicten die heel Europa en landen daarbuiten in haar greep
hadden. Die veranderingen slaan ook neer in het gedicht ‘Das Lied von der Glocke’
van de Duitse dichter Friedrich Schiller. Het gedicht behoort tot de canon van veel
Duitse gymnasia. Schiller hangt aan de fabricage van klokken en het geluid daarvan
een reeks van zaken op: geboorte, huwelijk en dood, oorlog en vrede, politieke con-
flicten, het streven naar nationale eenheid, de opkomende burgerij. Het gedicht
schrijft aan de klokken het onverstoorde ritme van het leven toe en verwerkt op die
manier tegelijkertijd actuele politieke spanningen. Schiller tilt de klokken uit hun
dagelijkse verband en maakt er een symbool van. De klok draagt uit wat mensen
overkomt:

Fragment uit ‘Das Lied von der Glocke’ van F. Schiller (1799)

Was unten tief dem Erdensohne
Das wechselnde Verhängnis bringt,
Das schlägt an die metallne Krone
Die es erbaulich weiter klingt.

Wat diep onder voor de zoon der aarde
Het wisselende noodlot brengt,
Dat slaat op de metalen kroon
Die het verheffend verder schalt.

‘Die Glocke’ is een poging om een traditie tot stand te brengen en zodoende men-
taal en esthetisch grip te krijgen op sociale veranderingen. De opkomende burgerij,
politieke strijd en levensloop krijgen een zinvolle samenhang. Kerkklokken zijn
daarin een anker, het ritme van het leven, en staan voor de cyclische tijd van natuur
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en traditie alsook voor de lineaire tijd van modernisering. ‘Die Glocke’ kunnen
we interpreteren als een ideologische poging om stelling te nemen in een proces
van snelle en ingrijpende sociale veranderingen. Deel van die sociale veranderin-
gen is een versplintering van ervaringen, voortdurende conflicten en tegelijkertijd
de poging om deze onder meer op esthetische wijze op te lossen. Dit motief heeft
Berman ook naar voren gehaald in het werk van Goethe, tijdgenoot van Schiller,
Marx, Baudelaire en anderen (Berman 1988).

De klokkenromantiek is een tegengeluid tegen het oprukkende moderne leven.
En met de lofzang op de kerkklokken komen ook de eerste klachten. Vanaf de
tweede helft van de negentiende eeuw klagen vooral stadsbewoners over de ver-
storing van hun rust door kerkklokken. In Nederland wordt in de Wet op de Kerk-
genootschappen van 1853 vastgelegd dat klokkenluiden alleen nog voor religieuze
plechtigheden toegestaan is en dat de overheid het luiden kan verbieden wanneer
er conflicten met andere kerkgenootschappen ontstaan (Stallen 2001).

In een meer recente kunstuiting over klokkengeluid, de laatste van dit hoofd-
stuk, zien we een poging om het conflict te temperen met behulp van ironie. In het
gedicht van de Nederlandse socioloog Goudsblom uit 1958 lijken kerkklokken en
de conflicten daarover uit de tijd. In een postmoderne wending drijft de auteur
bovendien spot met zichzelf.

Op een kerkklok

De tirannie galmt door de lucht;
het is zondag, en de klokken schallen.
Onthutst van al dat religieus gerucht
ben ik uit mijn bed gevallen.

J. Goudsblom, Reserves

2.4.2 Hindercultuur

De luchtvaart is in veel landen onderdeel gemaakt van de nationale identiteit.
Luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en vliegtuigbouwers zijn veelal nationale
overheidsprojecten (geweest). Meer recent zijn de activiteiten van de Europese
Unie op dit gebied. De bouw van de Europese Airbus moet, net als de Nederlandse
Fokker of Duitse Junker in het verleden, bijdragen aan economische prestatie én
culturele eenheid.

De geschiedenis van de luchtvaart in Nederland bijvoorbeeld is nationale his-
torie geworden: Fokker, de eerste vlucht van de KLM naar Batavia en, zoals in
hoofdstuk 3 aan de orde komt, de bouw en uitbreiding van Schiphol. De ‘narrativi-
sering’ van de luchtvaart komt bijvoorbeeld naar voren in de beschrijving van KLM

als ‘Vliegende Hollander’ of ‘Flying Dutchman’. Door het gebruik van de ‘story
line’ (Hajer 1995) ‘Vliegende Hollander’ sluit men direct aan bij de zeevaarttradi-
tie en bij de vermeende mondiale betekenis van Nederland. Daarbij is minder van
belang dat de ‘Vliegende Hollander’ oorspronkelijk een spookschip aanduidde.
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Het gaat om de suggestie van wereldwijde betekenis, nationale identiteit en
geschiedenis. Het ‘Nationaal Luchtvaart-Themapark Aviodrome’ bevordert deze
geschiedschrijving. In de volgende oproep ziet men bij wijze van voorbeeld enkele
vaak terugkerende elementen:

In 1934 werd de Uiver één van de trotse hoogtepunten uit de geschiedenis van
ons land. Heel Nederland was in rep en roer toen de Uiver van de KLM meedeed
aan de Londen-Melbourne race. Het ging zo goed met de Uiver tijdens deze wed-
strijd, dat steeds mensen zich verzamelden voor het kantoor van de KLM, terwijl de
laatste berichten per telegraaf van de andere kant van de wereld binnenstroomden.
http://www.aviodrome.nl/actueel/nieuws/2006/21januari.asp bezocht april 2006

De constructie van nationale identiteit rondom Amsterdam Schiphol en Zürich
Kloten komt later nog aan de orde (hoofdstukken 5 en 7). Daarnaast is ook geluids-
overlast deel geworden van het culturele repertoire van Nederland. Twee kunst-
uitingen komen nu kort aan bod. Eerst een lied van Michel van der Plas en Frans
Halsema uit 1969, met de titel ‘Zondagmiddag Buitenveldert’. Halsema beschrijft
hoe een versierpoging van een jonge man wordt verstoord door vliegtuiggeluid.
Het vliegtuiggeluid is deel van een troosteloze nieuwbouwwijk en geeft ritmische
structuur aan een grijze zondagmiddag, waar verder tv wordt gekeken en friet
wordt gegeten. Terwijl de nieuwbouwplannen in de voorstad het meisje aanzetten
om over haar eigen koopwoning na te denken, zoekt de jongen een kans voor seks.
Hieronder het eerste couplet.

Zondagmiddag Buitenveldert

Het weer is net wat opgehelderd
’t Is zondagmiddag, Buitenveldert
De flats zijn hoog en goed gebouwd
Daartussen is het kaal en open
De jongen en het meisje lopen
Er eenzaam en verliefd en koud
De groenstrook langs de supermarkt
Ligt nog te jong, te aangeharkt
Tussen de voorrangswegen
Hij zegt ‘ik wil met je naar bed’
Zij hoort het niet want er daalt net
Gierend een DC-9
Tekst: Michel van der Plas en Frans Halsema, Muziek Harry Bannink, 1969

Het geluid van een DC-9 staat symbool voor een hele reeks moderne verschijn-
selen. Gierende vliegtuigen structureren het moderne leven. De jonge woonwijk en
de net geopende landingsbaan zijn een metafoor voor het leven in de jaren zestig
en geluidsoverlast hoort als vanzelfsprekend bij de ervaring van de vooruitgang. In
het lied van Van der Plas en Halsema wordt geen poging ondernomen om de ver-
schillende uitingen van het moderne leven in een samenhang te vatten. Integen-
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deel: liefde en lust, rust en lawaai staan hier gewoon naast elkaar. Het is een ver-
brokkelde wereld die zij schetsen. Net als in het gedicht van Goudsblom zien we
spot en satire en ook hier ligt er geen ‘betere wereld’ in het verschiet.

Het tweede en laatste document in deze paragraaf is het docudrama ‘Rudy
Schokker huilt niet meer’ van Pieter Verhoeff uit 1972. Rudy, het enige kind van de
familie Schokker, is verwekt op het moment dat er net een vliegtuig over het huis
van zijn ouders in Zwanenburg scheerde. Pasgeboren produceert Rudy het geluid
van een straalvliegtuig als hij moet huilen. Buren lopen tegen dit lawaai te hoop,
artsen worden ingeschakeld en lokale bestuurders bemoeien zich met de zaak.

Uiteindelijk betrekken de Schokkers een woonwagen op het terrein van de lucht-
haven waar zij, onder luid gedonder van vliegtuigen, een doorsnee gezinsleven leiden.

‘Rudy Schokker’ is een van de eerste Nederlandse ‘mockumentaries’ of vervalste
documentaires. Satire en spot worden daardoor ook gericht op het medium zelf. De
groteske verbeelding blijft op zichzelf staan, omdat de waarheidsclaim, die in het
stuk van Van der Plas en Halsema nog deels aanwezig is, verdwijnt. De modernise-
ringskritiek blijft wel behouden in de gedaante van een nieuw genre.

Samengevat: mensen maken van geluiden symbolen. Wij nemen de akoestiek op
in onze verhalen, maken er een tekst van en verbinden geluid met allerlei andere
zaken. De betekenisgeving – de narrativisering – is deel van een strijd om macht en
processen van modernisering. In de strijd ontstaat de paradox van lust en last. Men-
sen worden zich meer bewust van specifieke geluiden wat ertoe leidt dat zijn meer
plezier én meer hinder ervaren. Het lijkt erop dat de betekenis die geluiden in poli-
tieke processen krijgen een effect kunnen hebben op de waarneming van burgers.
Kerkklokken werden meer gewaardeerd toen de overheid probeerde hen te verbie-
den. In een strijd tussen de centrale overheid en lokale burgers kregen de klokken
nieuwe betekenis. Dit alles ongeacht de hardheid van het geluid. Het voorbeeld van
Corbin laat ook zien dat het revolutionaire discours weliswaar bepalend is geweest,
maar niet het gewenste effect heeft gehad. Burgers, althans een deel van de invloed-
rijke burgers, gingen juist meer aan hun klokken hechten. Het effect van politieke
processen, zoveel kan nu al gezegd worden, kan twee kanten uitgaan: burgers kun-
nen zich schikken of zich verzetten. Maar de aard van het verzet – het hechten aan
de klokken – is ook een reactie op het beleid en in die zin mede daardoor veroor-
zaakt.

De historische analyse is noodzakelijkerwijs beperkt tot een klein aantal bronnen
van een beperkt aantal burgers. We weten bijvoorbeeld niet of de inwoners van de
dorpen die Corbin beschrijft massaal betrokken raakten bij ‘hun’ dorpsklokken. De
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historische archieven bevatten alleen materiaal van en over invloedrijke burgers.
Wanneer we dichter bij de beleving van mensen willen komen is een historisch-
sociologische benadering daarom minder geschikt. Vandaar dat in dit proefschrift
het politieke proces van hinderbeleid historisch wordt benaderd, maar de reacties
van mensen vooral voor de recente periode in kaart worden gebracht.

2.5 Risicomaatschappij

Conflicten over de luchtvaart lijken goed te passen in de overgang van een indus-
triële maatschappij naar een risicosamenleving, zoals de Duitse socioloog Ulrich
Beck die heeft beschreven (Bröer 2007; Bröer and Wirth 2004). Beck stelt dat de
industriële samenleving werkt volgens de logica van welvaartsgroei en verdeling
daarvan (Beck 1986). De ecologische bedreigingen, die de industriële samenleving
voortbrengt, worden lange tijd als beheersbare emissie gezien, maar dringen zich
steeds meer op. De kleine kans op grote rampen, de sluipende ophoping van giftige
stoffen en de manifeste vernietiging van natuur dragen bij aan de overgang naar
een nieuw type samenleving. De nieuwe samenleving kenmerkt zich door de logica
van risicoverdeling. Burgers worden meer bewust van de ongewenste neveneffecten
van industriële productie en reageren met wantrouwen jegens politiek en industrie.
Risicoverdeling loopt volgens Beck niet parallel met de welvaartsverdeling en be-
staande klassen, ook al zijn lagere sociaal-economische klassen vaker blootgesteld
aan sommige risico’s. Ook de oorzaken kunnen, in de rijkste industrielanden ten-
minste, niet bij een enkele klasse gelegd worden. In de woorden van Beck: er ont-
staat een ‘eenheid van dader en slachtoffer’ (Beck 1986 p.50).

Deze analyse sluit goed aan bij de constateringen in paragraaf 2. Geluidsover-
last correleert niet of nauwelijks met klassenkenmerken zoals inkomen, opleiding
of beroep. Ook andere bekende categorieën, zoals leeftijd en geslacht, zijn van
gering belang. Daarvoor in de plaats versterken wantrouwen, angst, onzekerheid
en machteloosheid de hinder aanzienlijk. Dit zijn precies de kenmerken van beleids-
processen in een risicosamenleving. Wantrouwen en onzekerheid nemen toe, omdat
beleidsmakers niet in staat zijn het hindervraagstuk op te lossen. Ook zien we dat
‘dader en slachtoffer’ in het geval van de luchtvaart inderdaad een eenheid vormen:
de meeste klagers vliegen zelf ook.

Volgens Beck is onzekerheid kenmerkend voor moderne sociale problemen.
Niet dat het leven ooit veiliger of meer beschermd was, integendeel. Maar waar we
nu mee te maken hebben zijn ‘manufactured uncertainties’: door mensen gemaakte
onzekerheden, zoals Giddens (Giddens 1990; Giddens 1991) en Beck ze noemen.
Risico’s zijn meer dan ooit een product van de pogingen om tegenslagen en risico’s
te voorkomen. Dit mechanisme maakt dat regulerende instellingen zelf object van
twijfel en kritiek worden. Onzekerheid treft ook de wetenschap. De veelstemmig-
heid van expertopinies ondergraaft de geloofwaardigheid van expertise als zodanig.
Mensen reageren vanuit een gepolitiseerde kijk op wetensschap en onderzoek. Dit
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doet zich ook voor in het geval van de luchtvaart. Er is kritiek op beleidsvoornemens,
twijfel aan berekeningen van de toekomstige geluidbelasting en wantrouwen ten
aanzien van toezeggingen. Het hindervraagstuk gaat minstens gedeeltelijk over de
toekomstige geluidbelasting. Er kan een vicieuze cirkel op gang komen: onzeker-
heid en wantrouwen vergroten de actuele overlast en overlast nu vergroot wantrou-
wen en onzekerheid (Bröer 2002). De overgang naar een risicosamenleving kan
verklaren dat steeds minder geluid nodig is om mensen ernstig te storen, zoals in
paragraaf 2 is beschreven.

Hoe hangen beleid en beleving met elkaar samen in dit perspectief? Waar komen
onzekerheid, wantrouwen en reflexiviteit vandaan? Al kort na het verschijnen van
Becks hoofdwerken in het Engels, ontstaat daarover een levendig debat (Beck, Gid-
dens and Lash 1994; Lash, Szerszynski and Wynne 1996). Het debat wordt mede
veroorzaakt door onduidelijkheden in het werk zelf (Lash, Szerszynski and Wynne
1996 p.7). In zijn publicaties bevinden zich passages die risicoperceptie verklaren
uit politieke processen. Hij ziet milieuproblematiek als een sociaal probleem en
stelt dat gevaren vooral relevant zijn voor zover mensen deze als zodanig waar-
nemen. Beck hanteert een ‘filter’-model: de problemen moeten cultureel en politiek
op een specifieke manier benoemd worden voordat ze zichtbaar worden. Dat lijkt
op de culturele theorie van Mary Douglas (Douglas 1992; Douglas and Wildavsky
1982). Daarin staat de vraag centraal op welke manier wij met risico’s omgaan. Een
enkele keer gaat Beck nog verder en stelt bijvoorbeeld de vraag “how (…) the bor-
rowed self-evidence of realistic dangers is actually produced” (Beck 1999, p.24).

Daarnaast zijn er passages waarin Beck de gezondheidsgevaren en natuurver-
storing een zelfstandige werking toebedeelt. Hij spreekt van ‘cosmopolitical rea-
lism’ en ziet risico’s als de belangrijke actoren: “they set up a global dynamic” en
“create a sharper awareness” (Beck 2004 p.138). Eerder schrijft hij over de ‘objective
counter-force of hazards’: “it is constant, enduring, not tied to the interpretations
that deny it, present even where demonstrations have long since weakened” (Beck
1995 p.99).

De neiging om risico’s te objectiveren komt ook naar voren in Becks definitie
van reflexiviteit. Hij beschrijft reflexiviteit (Beck, Bonss and Lau 2003; Beck and
Lau 2005; Beck, Giddens and Lash 1994) als confrontatie van een samenleving met
zichzelf. Beck verklaart de opkomst van risicomaatschappijen door de schadelijke
werking van emissies, die als een boemerang werken: de industriële maatschappij
probeert schadelijke stoffen te verdunnen en te verdelen, maar via voedselketens en
risicoberekeningen komen de emissies terug. De onbedoelde gevolgen van moder-
nisering dwingen mensen tot reflexiviteit. Giddens daarentegen beschrijft reflexivi-
teit als een eigenschap van menselijke zelfregulering (Giddens 1990; Giddens 1991)
en Hajer spreekt van reflexiviteit als kenmerk van discoursen (Hajer 1995 p.40).
Beck heeft dus op sommige punten een realistische kijk op risico’s (Adams 1995),
terwijl hij op andere punten een meer constructivistische lijn volgt.
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Samengevat: geluidsoverlast lijkt op het eerste gezicht te passen in de overgang van
een industriële samenleving naar een risicomaatschappij. Een deel van de tot nu
toe onverklaarde ontwikkelingen wordt hiermee verhelderd. De risicotheorie bevat
echter de aanname dat ongecontroleerde neveneffecten zelfstandig maatschappe-
lijke ontwikkelingen teweegbrengen. Dat mensen steeds meer bewust worden van
risico’s is volgens Beck gebaseerd op de schadelijke werking van de emissies en op
de cultureel bepaalde omgang met risico’s. Beck is op dit punt echter niet duidelijk.
In de komende paragrafen zal ik aannemelijk maken dat politieke processen risico-
percepties produceren en niet alleen versterken of afzwakken.

2.6 Politieke bewegingen

Tot zover is duidelijk dat politieke conflicten van invloed kunnen zijn op de
geluidsbeleving van burgers. Hoe dat in z’n werk gaat is echter nog niet duidelijk
geworden. De politieke procestheorie in het onderzoek naar sociale bewegingen
helpt hier verder.

In het onderzoek naar sociale bewegingen komt de vraag aan de orde hoe
mensen gemobiliseerd worden, hoe onvrede overgaat in politiek handelen en hoe
gevoelens van onrecht tot stand komen (Della Porta and Diani 2006). Een van de
meest invloedrijke concepten om deze vragen mee te beantwoorden is de ‘political
opportunity structure’ (Kitschelt 1986; Kriesi 1995). Het POS-model is tevens een be-
langrijk onderdeel van de politieke procestheorie (McAdam, Tarrow and Tilly 2001).
De gedachte is dat het ontstaan en optreden van sociale bewegingen in belangrijke
mate bepaald wordt door reeds bestaande politieke structuren. Een politieke moge-
lijkhedenstructuur bevat openingen, ‘windows of opportunity’, om zaken aan de
kaak te stellen. In de analyse van politieke mogelijkheden (Kriesi 1995) wordt gelet
op: structurele sociale conflicten, de formele institutionele ingangen voor protest-
bewegingen, de informele omgang met uitdagers en de mogelijke allianties met
politieke partijen. Aan deze vier aspecten voegt Van der Heijden (Van der Heijden
2000) er twee toe: de inter- of transnationale actoren en conflicten en het beleid als
‘entry point’ voor mobilisering en problematisering. Vooral wanneer sociale bewe-
gingen in verschillende landen met elkaar vergeleken worden, is de benadering
sterk. Vergelijkbare sociale problemen krijgen in verschillende landen een ander
gezicht. Men ziet bijvoorbeeld dat er in Frankrijk in de jaren tachtig, vergeleken
met Nederland, Duitsland en Zwitserland, relatief weinig acties van nieuwe sociale
bewegingen, zoals de milieubeweging, plaatsvonden (Kriesi 1995). Dit verschil ver-
klaren de auteurs uit het destijds in Frankrijk sterk aanwezige klassenconflict. Het
conflict tussen vakbonden enerzijds en werkgevers of overheid anderzijds maakte
het moeilijk om te mobiliseren voor nieuwe thema’s zoals milieu.

Wanneer we nu het onderwerp geluidsoverlast vanuit dit perspectief bezien,
ontstaan interessante hypothesen. Indien milieuvraagstukken in een land politiek
erkend worden, is het eerder te verwachten dat geluid van vliegtuigen in dat kader
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geproblematiseerd wordt. Wanneer het politieke stelsel veel bevoegdheden legt bij
lokale politieke organen is het eerder denkbaar dat geluidsoverlast als probleem
van lokale leefbaarheid gezien wordt. Wanneer gehinderden formeel en informeel
de kans krijgen om deel te nemen aan politieke processen, zullen zij minder radi-
caal en minder vaak overgaan tot grootschalige mobilisatie. Tegelijkertijd wordt het
beleidsproces op zich een factor in de beleving van mensen. En als het beleid moge-
lijkheden biedt om geluid te problematiseren, bijvoorbeeld in de vorm van een
klachtenlijn, dan zullen mensen daar ook gebruik van maken. Onvrede zal eerder
de vorm van een klacht aannemen. Het grote aantal klachten over vliegbewegingen
rond Schiphol zou zo bezien ook verklaard kunnen worden door de werkwijze van
de klachtenlijn. In hoofdstuk 6 zal blijken of dit het geval is.

Een probleem met het concept ‘politieke mogelijkhedenstructuur’ is dat een
structurele opening nog niet voorspelt welke concrete mogelijkheden mensen waar-
nemen en welke nieuwe onderwerpen sociale bewegingen naar voren schuiven. Er
bestaan meestal verschillende openingen en bij één opening passen meerdere poli-
tieke problemen (Della Porta and Diani 2006 p.222). Kort gezegd is de inhoud van
de sociale bewegingen minder van belang (Van der Heijden 2000 p.39). Om een
concreet voorbeeld te geven: in Nederland is geluidsoverlast van Schiphol in de
jaren tachtig een milieuonderwerp geworden. Dit sluit aan bij de reeds bestaande,
sterke positie van milieukwesties en milieugroepen. In Zwitserland is milieu een
even sterk ontwikkeld issue, maar is geluidsoverlast niet of nauwelijks in dat kader
aan de kaak gesteld. De mogelijkhedenstructuur biedt ook geen verklaring voor
de opkomst van identiteitsbewegingen in de jaren tachtig en negentig. Bovendien
laten cultuur, identiteit en emotie – niet de minst belangrijke aspecten van sociale
bewegingen – zich slecht verenigen met het structuralistische denkkader (Eyerman
and Jamison 1995; Flam and King 2005; Goodwin, Jasper and Polletta 2001; Groves
1995; Jasper and Poulsen 1995; Polletta and Jasper 2001). Politieke mogelijkheden
moeten als zodanig ervaren en beleefd worden.

Er zijn verschillende pogingen gedaan om dit ‘gat’ in de POS te vullen. Vertegen-
woordigers van de politieke procestheorie gaan in op processen van identiteitvor-
ming (McAdam, Tarrow and Tilly 2001). Anderen benadrukken ‘framing’-processen
of pleiten voor een variant op de POS: de ‘discursive opportunity structure’. De laatste
twee komen nu aan de orde.

Het concept ‘framing’ gaat terug tot Goffmans ‘frame analysis’ (Goffman 1975)
en wordt op sterk uiteenlopende manieren in de sociale wetenschappen gebruikt.
In het algemeen is het een manier om betekenisgeving te conceptualiseren. Hier
gaat het om ‘framing’ in het onderzoek naar sociale bewegingen. Benford en Snow
(Benford and Snow 2000; Snow et al. 1986) definiëren ‘framing’ als volgt:

“Social movement scholars conceptualize this signifying work or meaning con-
struction by employing the verb ‘framing’ (...) The concept of frame as used in the
study of social movements is derived primarily from the work of Goffman (1974).
For Goffman, frames denoted ‘schemata of interpretation’ that enable individuals
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‘to locate, perceive, identify, and label’ occurrences within their life space and the
world at large (p.21). Frames help to render events or occurrences meaningful and
thereby function to organize experience and guide action. Collective action frames
also perform this interpretive function by simplifying and condensing aspects of
the ‘world out there,’ but in ways that are ‘intended to mobilize potential adherents
and constituents, to garner bystander support, and to demobilize antagonists’
(Snow & Benford 1988:198). Thus, collective action frames are action-oriented
sets of beliefs and meanings that inspire and legitimate the activities and cam-
paigns of a social movement organization” (Benford and Snow 2000 p.614).

Of sociale problemen leiden tot protestbewegingen hangt volgens de theorie mede
af van de verspreiding van interpretatieve kaders. Massamedia spelen hierbij een
belangrijke rol, omdat collectieve handelingskaders daarin tot stand worden ge-
bracht of verspreid worden. Mobilisering komt op gang wanneer het activisten lukt
om in het publieke domein specifieke problemen naar voren te halen en alternatie-
ven redelijk te laten lijken. Anders dan in het POS-perspectief gaat het niet om
structurele mogelijkheden, maar om waargenomen mogelijkheden en misstan-
den. Om de werking van frames te analyseren, gebruiken onderzoekers het con-
cept ‘resonance’. Resonantie houdt in dat de wijze waarop een sociale beweging
een probleem representeert aansluit bij bestaande denkmodellen, informatiever-
werking, kennis of cultuur (Benford 1993; Ettema 2005; Ferree 2003; Gamson and
Modigliani 1989; Klandermans 1997; Schrock, Holden and Reid 2004; Schudson
1989). ‘Framing’ heeft meer kans van slagen wanneer nieuwe denkkaders aansluiten
bij bestaande denkkaders of cultuur.

Benford en Snow maken zelf kanttekeningen bij deze benadering. Zo blijkt er
een neiging te zijn om in het onderzoek uit te gaan van duidelijk omlijnde en stra-
tegisch gehanteerde denkkaders en minder aandacht te besteden aan het ontstaan
van frames. (Benford 1997; Benford and Snow 2000; Steinberg 1998). Daar komt
bij dat onderzoekers het effect van ‘framing’ vooral indirect bepalen. Het succes van
‘framing’ meet men af aan de mobilisatiegraad of zichtbaarheid van een frame in
het publiek domein. Het is daarom niet altijd duidelijk of en hoe mensen in hun
opvatting gevormd worden door publieke denkkaders. Resonantie in de huidige
vorm is ook sterk gericht op positieve effecten, zoals geslaagde mobilisatie, maar
het is ook mogelijk dat ‘framing’ een negatief effect heeft, mensen afstoot, tegen-
krachten op gang brengt en dergelijke. Naast de positieve en negatieve effecten
moet er in het model ook ruimte zijn voor volledige afwezigheid van effecten, voor
zelfstandige of ‘radical discourses’ (Ferree 2003). Kortom, ‘frame resonance’ wijst
in een interessante richting – de wisselwerking tussen persoonlijke en publieke
betekenisgeving – maar is op dit punt te weinig uitgewerkt.

‘Discursive opportunities’ (Koopmans 2004; Koopmans and Statham 1999; Koop-
mans and Olzak 2004) is een aanvulling op de ‘political opportunity structure’-theorie
en eveneens bedoeld om publieke discoursen met persoonlijke betekenisgeving te
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verbinden. De discursieve mogelijkhedenstructuur omschrijft de gangbare publieke
en geïnstitutionaliseerde ideeën binnen een samenleving. Koopmans en zijn col-
lega’s proberen nadrukkelijk een brug te slaan tussen politieke procesbenaderingen
enerzijds en framing en emotie anderzijds. Zij sluiten zich aan bij de kritiek op de
POS-theorie dat “political opportunity structures affect movement action only when
they are perceived as such by (potential) movement activists” (Koopmans and Olzak
2004 p.199). De schakel tussen de POS-theorie en ‘framing’ ligt volgens Koopmans
in de discursieve mogelijkheden die ontstaan in de massamedia:

“In the public sphere, movement activists communicate messages to fellow activ-
ists and potential adherents, and they thereby gain crucial information about the
actions and reactions of authorities, political opponents, allies, and sympathizers.
To capture this role of the public sphere, we develop the notion of discursive oppor-

tunities” (Koopmans and Olzak 2004 p.199, cursief in het origineel).

De auteurs gaan uit van de gedachte dat in de ‘publieke arena’ (Hilgartner and Bosk
1988) een gevecht om aandacht voor potentiële sociale problemen plaatsvindt. Zij
omschrijven discursieve mogelijkheden als: “(...) the aspects of the public discourse
that determine a message’s chances of diffusion in the public sphere” (Koopmans
and Olzak 2004 p.202). Een van de belangrijke factoren die bepalen of een bood-
schap van een sociale beweging gehoord wordt, is resonantie:

“Although gaining visibility is a necessary condition for communicative impact,
the career of a discursive message is likely to remain stillborn if it does not suc-
ceed in provoking reactions from other actors in the public sphere. We refer to this
dimension as resonance. Resonance has two types of ripple effects. First, reso-
nance enhances reproduction of a message, because, in the eyes of journalists and
editors, the message has become more relevant and the actors articulating the
message seem more ‘prominent.’ Second, messages that resonate travel farther”
(Koopmans and Olzak 2004 p.204). (cursief in origineel)

Aansluitend bij dit model laten Koopmans en Olzak zien dat geweld tegen asiel-
zoekers en buitenlanders in Duitsland verband houdt met de wijze waarop daar-
over wordt bericht in kranten. Wanneer extreem-rechts geweld op enig begrip kan
rekenen in krantenberichten, neemt het aantal gewelddadige aanslagen toe. Vol-
gens Koopmans en Olzak interpreteren extreem-rechtse activisten de positieve
krantenberichten – de discursieve mogelijkheden – als succes en herhalen daarom
de aanslagen.

De theorie van de discursieve mogelijkhedenstructuur (DOS) strookt niet hele-
maal met de methode. De theorie stelt dat het noodzakelijk is om aandacht te be-
steden aan de wijze waarop mensen politieke mogelijkheden interpreteren. Dit
suggereert een interpretatieve benadering, maar de methode sluit hier niet bij aan.
Men onderzoekt niet of ‘actievoerders’ zich bij hun daden laten leiden door het
publieke discours. Evenmin wordt onderzocht of de actievoerders het publieke dis-
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cours überhaupt waarnemen. Interpretaties en betekenissen worden niet direct
geanalyseerd.

De analyse van Koopmans en Olzak is verder gebaseerd op verslaggeving door
één landelijk dagblad van links-liberale signatuur. De krantenberichten vatten zij
op als het discours en veronderstellen daarmee dat commerciële media homogeen
zijn. Bovendien brengen zij het publieke debat terug tot één medium. Naast kran-
ten is er televisie en zijn er bijeenkomsten, voorlichting, internet en directe contac-
ten. Het is op voorhand niet aannemelijk dat in alle praktijken hetzelfde discours
overheerst (zie ook Klandermans 1997). Vervolgens brengen de onderzoekers de
krantenbijdragen terug tot statistisch hanteerbare, binaire codes: instemming of
afkeuring. Het discours als samenhangend geheel van betekenissen blijft onbe-
sproken, net zoals meerduidigheden binnen een krantenartikel. Koopmans en Olzak
tonen een correlatie aan tussen verslaggeving en geweldpleging, maar die kan ook
door een andere ontwikkeling veroorzaakt worden, bijvoorbeeld verschuivingen in
het politieke discours. Dergelijke verschuivingen komen wellicht deels via bepaalde
kranten aan het licht, maar de oorzaak voor geweldpleging is daarmee nog niet
gevonden.

Koopmans en Olzak wijzen wel in een richting die voor dit onderzoek bruikbaar
is. In het volgende hoofdstuk komt mijn variant op de resonantietheorie aan de orde.
De ambitie die Koopmans en Olzak geformuleerd hebben – een brug slaan tussen
POS en ‘framing’ – wordt door hen niet geheel waargemaakt. Het blijft onduidelijk
welke discours in het publieke domein dominant wordt, hoe dat gaat en vooral hoe
burgers daarop reageren. Dat ligt ook aan de methode, die past in de traditie van
kwantificerende inhoudsanalyse. Het voordeel hiervan is dat grote hoeveelheden
materiaal bewerkt kunnen worden. Het nadeel is echter dat in de bewerking ken-
merken van een ‘discours’ verloren gaan: de onderlinge samenhang van uitingen in
het publieke debat en de wijze waarop betekenis tot stand wordt gebracht. Wat ont-
breekt is een kwalitatieve analyse van betekenistoekenning en de praktijken waarin
dat plaatsvindt. De kwantificerende benadering van Koopmans is onderdeel van
een objectivistische kijk op het sociale leven. Discoursen worden opgevat als op-
zichzelfstaande verschijnselen, die begrepen kunnen worden zonder aandacht voor
de praktijken van constructie en zonder te kijken naar de betekenissen die mensen
toekennen aan krantenberichten of andere onderdelen van een publiek discours.

2.7 Conflictgeluid

In dit hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat geluidbelasting geen voldoende verklaring
is voor geluidsoverlast. De term ‘geluidsoverlast’ zelf bevat al de suggestie dat geluid
leidt tot overlast. Het is op basis van bestaand onderzoek even aannemelijk dat con-
flicten ertoe leiden dat geluid geproblematiseerd wordt. We hebben, bij wijze van
spreken, te maken met overlastgeluiden of conflictgeluiden. Geluiden, ook van
vliegtuigen, krijgen betekenis in een strijd die mensen deels voeren met behulp
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van symbolen en verhalen. Geleidelijk groeit daarbij de paradox van lust en last: de
aandacht voor geluiden leidt tot uitgesproken voor- en tegenstanders. Wat betreft
vliegtuiggeluiden kunnen we denken aan spotters en klagers. De aanname dat
geluid van zichzelf al storend is, kan op basis van bestaand onderzoek niet worden
bevestigd. Ik ga ervan uit dat politieke conflicten en processen van betekenisgeving
een zelfstandig effect hebben op het ontstaan van overlast.

Politieke conflicten spelen zich voor een belangrijk deel af binnen beleidspro-
cessen. De vraag is hier aan de orde of en hoe beleidsprocessen onze geluidsbele-
ving vormen. Het concept ‘resonantie’ biedt aanknopingspunten om deze vraag te
beantwoorden. Het is denkbaar dat beleidsdiscoursen resoneren in de beleving
van mensen. In het volgende hoofdstuk presenteer ik een model hiervoor.
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Een nieuw model: discursieve
resonantie

In dit hoofdstuk presenteer ik een eigen model voor de relatie tussen betekenis-
geving in beleidsprocessen en betekenisgeving op persoonlijk niveau: het discursieve
resonantiemodel. Resonantie betekent weerklank. Het model geeft aan dat beleids-
discoursen in de beleving van mensen weerklinken. In het bijzonder besteed ik
daarbij aandacht aan conflicten die optreden als het dominante politieke discours
zich aan mensen opdringt. Deze conflicten noem ik dissonanties, en ik probeer aan
te sluiten bij de klassieke sociaal-psychologische dissonantietheorie (Festinger 1962).
De oorsprong van dissonanties zoek ik in sociaal geproduceerde denkbeelden, ofwel:
politieke discoursen. Wanneer politieke discoursen aan mensen opgedrongen wor-
den, kunnen zij zich daartegen verzetten.

In hoofdstuk 1 heb ik het onderstaande model omschreven. Nu zullen deze rela-
ties verder worden uitgewerkt door discoursbenaderingen op een bepaalde manier
te combineren.

Relatie 1 benader ik met de discoursanalyse van beleid en in het bijzonder de argu-
mentatieve discoursanalyse volgens Hajer (Hajer 1995; Hajer 2003a; Hajer and
Wagenaar 2003). De betekenisgeving op persoonlijk niveau (3) vat ik op zoals dat
gebruikelijk is in de tekstsociologie (Nijhof 2003), die op haar beurt aansluit bij de
symbolisch-interactionistische stroming in de sociologie (Blumer 1969). Ook maak
ik gebruik van de discursieve psychologie (Billig 1987; Billig 1988; Edwards and
Potter 1992; Potter 1996; Potter and Wetherell 1987; Wetherell and Potter 1992).
De combinatie van het macro- en microsociologisch perspectief levert het discur-
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sieve resonantiemodel op: relatie 2 en 3. Het begrip ‘resonantie’ is ontleend aan
theorievorming over sociale bewegingen (hoofdstuk 2). Het resonantiemodel gaat
niet alleen over ‘taal’, maar ook over praktijken van reguleren, waarin ‘taalhande-
lingen’ een relatief zelfstandige kracht zijn. De materiële groei van de luchtvaart en
de verankering van denkbeelden over de luchtvaart zijn deel van dezelfde politieke
praktijken.

Onderzoekers verbinden een analyse van beleidsdiscoursen zelden met per-
soonlijke discoursen. Meestal richt men zich of op macrosociologische definitie-
processen (1) of op kleinschalige taalhandelingen (3). Hier leg ik nadrukkelijk een
link tussen beide. De bijdrage van dit proefschrift ligt in theorievorming en analyse
van de invloed van beleidsprocessen op beleving (2). Deze ‘invloed’ is een vorm van
machtsuitoefening. Mensen worden bedoeld of onbedoeld gestuurd in hun waar-
neming, waardoor specifieke beleidskeuzes alledaags en vanzelfsprekend worden.

Het model omvat zowel de strategische pogingen om een discours te beïnvloe-
den, als de onbedoelde gevolgen daarvan. De introductie van het ‘mainport’-begrip
door de Nederlandse luchtvaartsector is bijvoorbeeld een geslaagde poging om het
politieke proces te sturen. Men is erin geslaagd om de luchthaven, en vooral de uit-
breiding daarvan, wenselijk en noodzakelijk te laten lijken. Het mainportconcept is
een paraplu voor alle voordelen die men aan de luchthaven Schiphol toeschrijft.
Een dermate veel omvattend concept maakt het onbedoeld ook mogelijk om alle
kritiek en twijfel samen te nemen, in dit geval onder de paraplu ‘milieu’. Het main-
portconcept heeft dus onbedoeld een bundeling van tegenkrachten mogelijk
gemaakt.

Naast onbedoelde gevolgen heeft strategisch handelen ook onopgemerkte oor-
zaken. Vaak denkt men aan economische belangen wanneer het om de luchtvaart
gaat. Dat bepaalde partijen het mainportconcept naar voren schuiven, lijkt te ver-
klaren door hun belangen. Luchtvaartbedrijven willen groeien en daarom gebrui-
ken zij retorische en andere politieke middelen om dat te bereiken. Deze belangen
zijn echter niet gegeven, maar moeten door belanghebbenden eerst waargenomen
worden. Wat mensen als hun belangen ervaren, verandert als de meer algemene
denkbeelden veranderen. Deze algemene denkbeelden noemt men ook wel discours.
Dit proefschrift onderzoekt of veranderingen in het politieke discours, zoals de ver-
spreiding van het mainportconcept, van invloed zijn op de wijze waarop mensen de
burgerluchtvaart, en geluidbelasting in het bijzonder, ervaren. De verwachting is
dat mensen die denken in termen van mainportontwikkeling er minder belang bij
hebben om tegen geluidsbelasting te protesteren dan mensen die denken in ter-
men van milieubescherming.

Veelal is discoursanalytisch onderzoek erop gericht om te ontrafelen welke opvat-
tingen aan het sociale leven ten grondslag liggen, en hoe deze opvattingen vanzelf-
sprekend en overheersend zijn geworden (Van den Berg 2004). Er bestaan diverse
discoursbenaderingen (Howarth 2000; Van den Berg 2004; Wetherell et al. 2001),
maar in het algemeen doelt ‘discours’ op ‘taal in actie’ of ‘language in use’. Een
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discours is niet hetzelfde als een discussie: het is de ordening daarin. Ordening wil
zeggen dat bepaalde zienswijzen mogelijk en andere onmogelijk worden gemaakt.
Een discours wordt ook in stand gehouden door bepaalde manieren van denken uit
te sluiten. In termen van Laclau en Mouffe gaat het dan om de ‘discursive outside’
(Laclau and Mouffe 1985). Een discours is daarom ook een vorm van machtsuitoe-
fening. De ordening in een discours ontstaat doordat verschillende teksten of spre-
kers naar elkaar en naar bepaalde story-lines, argumenten of concepten verwijzen
(Bakhtin 1981). Mensen doen dat om strategische redenen, omdat zij van een andere
partij afhankelijk zijn of omdat het discours onopgemerkt vanzelfsprekend is ge-
worden. De ordening die zodoende ontstaat, is geen abstract systeem, maar een
reeks concrete (talige) praktijken.

Men zou kunnen denken dat taal de sociale werkelijkheid vooral weergeeft. Het
uitgangspunt van discourstheorieën is echter dat taalhandelingen de sociale werke-
lijkheid mede tot stand brengen. Conflicten bijvoorbeeld komen niet tot uiting in
taal, maar worden gemaakt of in stand gehouden door taalhandelingen. Er zijn
sterke argumenten voor de constituerende werking van taal. Om te beginnen bevat
het sociale leven een groot aantal teksten, symbolen, beelden en dergelijke. Verder
verwijzen deze symbolen vaak niet direct naar een werkelijkheid daarbuiten, maar
naar andere symbolen. Zodoende ontstaat een heel gebied van symbolische rela-
ties. Ten tweede heeft het gebruik van symbolen gevolgen, bijvoorbeeld wanneer
daarmee sociale bewegingen of nationale identificaties gemobiliseerd worden. Taal-
handelingen ‘doen’ iets, bijvoorbeeld selecteren. Wanneer we een situatie op een
bepaalde manier omschrijven, worden mogelijke andere definities van die situatie
minder van belang. Elke selectie is een waardering in termen van meer en minder
belang. Door bijvoorbeeld grootstedelijke wijken in termen van leefbaarheid te be-
naderen, worden klassenverschillen minder belangrijk. Ten derde blijkt dat veel
conflicten gaan over de vraag wat nu precies het twistpunt is. Tegengestelde par-
tijen hebben doorgaans ook een andere definitie van de situatie en raken daardoor
verzeild in ‘frame conflicts’ (Rein and Schon 1993).

Onderzoek naar taalhandelingen past in een sociologische benadering, omdat
taal van oorsprong sociaal is en het gebruik ervan direct gericht is op anderen:
luisteraars, lezers, gesprekspartners of tegenstanders. Daarmee is er van meet af
aan een sociologisch perspectief aanwezig. Tot slot maakt de ‘discursive turn’ ook
een methodologische vooruitgang mogelijk. Processen van betekenisgeving en
machtsuitoefening kunnen als talige praktijken directer geanalyseerd worden. Het
is niet nodig om uit te gaan van verborgen bedoelingen of achterliggende gevoelens.

Het discursieve resonantiemodel sluit aan bij de opvatting dat taalhandelingen
de sociale werkelijkheid mede tot stand brengen. Dat wil niet zeggen dat het sociale
leven enkel uit taal bestaat, maar wel dat symbolische relaties een relatief autonome
kracht hebben naast economische en politieke relaties. Verstrekkender is de bewe-
ring dat ook economische en politieke relaties mede tot stand komen door taalhan-
delingen. We kunnen bijvoorbeeld zeggen dat globalisering mede tot stand komt
door de gedachte dat dat proces onvermijdelijk is. Een discoursanalyse kan aan het
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licht brengen hoe deze opvatting dominant is geworden, in stand wordt gehouden
en het menselijk handelen stuurt. Discoursanalyse is op dit punt verwant aan de
marxistische ideologiekritiek. In dit proefschrift streef ik er ook naar om denk-
wijzen ‘te ontmaskeren’. Ik probeer te laten zien welke opvattingen over luchtvaart
en hinder zo vanzelfsprekend zijn geworden, dat wij er haast niet meer omheen
kunnen. Die analyse leidt echter niet tot inzicht in de ‘ware aard’ van luchtvaart en
hinder. Sociale verschijnselen moeten altijd door mensen waargenomen en beoor-
deeld worden binnen een symbolisch kader, en ook de taal van de wetenschap
draagt ertoe bij dat luchtvaart en hinder een bepaalde betekenis krijgen.

3.1 Beleid en discours

De discoursanalyse van beleidsprocessen, zoals Hajer (Hajer 1995; Hajer 2003a;
Hajer and Wagenaar 2003) die voorstelt, behoort tot de interpretatieve benaderingen
in de politieke wetenschappen. Gibbons omschrijft de ambities van de interpreta-
tieve politicologie als volgt:

“(...) the explanations of political life must go beyond the registration of theories
substantiated by appeal to subjective attitudes and empirically identifiable behavior.
It must delve deeper in an attempt to uncover those meanings and practices
against which subjective intentions are formed” (Gibbons 1987 p.2).

Hajer sluit hierbij aan en ziet beleid als een van de praktijken waarin betekenis ont-
staat, en waarin mensen belangen of attitudes ontwikkelen. In een strijd over de
definitie van problemen worden bepaalde zienswijzen dominant. Gaandeweg nemen
mensen standpunten in en vormen er zich belangen en groepen (Hajer 2003b).
Hajer spreekt van argumentatieve discoursanalyse om de nadruk te leggen op de
relationele aspecten van spreken en schrijven in beleidsprocessen: mensen probe-
ren elkaar te overtuigen, gelijk te krijgen en posities te betrekken. Hajer definieert
een discours als een

“(...) specific ensemble of ideas, concepts and categorizations, that are produced,
reproduced and transformed in a particular set of practices and through which
meaning is given to physical and social realities” (Hajer 1995 p.44).

Sociale praktijken brengen een discours voort waarmee mensen betekenis geven
aan het leven. Het discours zelf is nooit in zijn geheel zichtbaar, net zoals de
Nederlandse taal nooit als geheel zichtbaar is, maar alleen in concrete taalhande-
lingen. Een discours bestaat alleen maar wanneer het in dagelijkse praktijken
gereproduceerd wordt. Het geheel en de specifieke uitingen veronderstellen elkaar.
Discursieve praktijken, zoals door Hajer omschreven, zitten daar precies tussenin.
Hajer sluit op dit punt aan bij Foucaults aandacht voor de microfysica van de
macht. Hij voegt er een aantal nieuwe begrippen aan toe, die het mogelijk maken
om discursieve praktijken te analyseren. Bijzonder nuttig is Hajers begrip ‘dis-
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courscoalitie’. Hij doelt erop dat partijen elkaar kunnen vinden rond bepaalde
denkwijzen, story-lines of metaforen. In het geval van vliegtuiggeluid kunnen we
denken aan het begrip ‘mainport’. Zelfs de tegenstanders van de uitbreiding van
Schiphol gebruiken dit concept. Discourscoalities zijn dus niet hetzelfde als be-
langencoalities. Zelfs uitgesproken tegenstanders delen veelal bepaalde opvattingen.
Bovendien is het niet nodig dat iedereen precies hetzelfde verstaat onder, bijvoor-
beeld, mainport. Integendeel, een zekere vaagheid en openheid van een beleidscon-
cept koppelt uiteenlopende partijen, omdat iedereen er het zijne onder kan verstaan.

Wanneer een discours eenmaal dominant is geworden in het politieke veld,
ontstaat er een probleem voor oppositiegroepen: moet men meegaan in een domi-
nante redenering en zo toegang krijgen tot de gevestigde orde, of moet men het
discours afwijzen en daardoor wellicht buitengesloten blijven? Hajer spreekt hier
van de discursieve paradox: om afwijkende doelen te realiseren moeten tegenstan-
ders zich gedeeltelijk aanpassen aan het heersende discours. Daardoor wordt het
echter moeilijker om de ‘agenda’ met eigen termen te bepalen. In haar studie van
de vrouwenbeweging en abortus in de Verenigde Staten laat Ferree (Ferree 2003)
zien dat ‘radical discourses’ inderdaad alleen in de marge van het politieke veld
bestaan. Meedoen en meepraten gaan in sterke mate samen.

Een beleidsdiscours herkennen we als beleidsdocumenten en uitspraken van
beleidsmakers gemeenschappelijke kenmerken hebben (structurering) en andere
discoursen uitgesloten worden (marginalisering). Een discoursbenadering gaat
niet voorbij aan belangen en strategisch handelen. Om strategische reden kunnen
mensen zich aanpassen aan bepaalde denkwijzen. Een discoursbenadering wijst
er echter wel op dat het geheel door geen van de participanten volledig gecontro-
leerd wordt, en dat het een relatief zelfstandige vormende kracht heeft. Als het
beleidsdiscours ook nog vastgelegd wordt in beleidsmaatregelen (institutionalise-
ring), spreken we van een dominant discours. Het laatste is cruciaal: documenten
en uitspraken kunnen andere uitgangspunten bevatten dan concrete maatregelen.
De disciplinerende kracht van een discours wordt sterk vergroot wanneer het niet
alleen onder beleidsmakers, politici en belangstellenden circuleert, maar door maat-
regelen ook aan burgers wordt opgelegd. Om te achterhalen hoe mensen in het
dagelijks leven omgaan met dominante beleidsdiscoursen, stel ik het volgende
model voor.

3.2 Discursieve resonantie

Om de invloed van beleidsdiscoursen duidelijk te maken, begin ik met een algemeen
model voor betekenisgeving. Volgens Nijhof krijgt een menselijke waarneming een
bepaalde betekenis onder invloed van een discours (Nijhof 2003): mensen geven
betekenis en maken daarbij gebruik van betekeniskaders die al bestaan. Nijhof
noemt dit een vertoog, hier heet dat een discours. De betekenis zien we in de taal-
handelingen van mensen, en de ordening in die taalhandelingen is het discours.
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Het model van Nijhof pas ik toe op geluidsoverlast. Geluidsoverlast zie ik als een
betekenis die mensen aan geluid toekennen onder invloed van een discours. Ik
stel dat dit model ook niet-akoestische factoren (zie hoofdstuk 2) zoals vertrouwen
omvat. Niet-akoestische factoren worden vooralsnog vooral als eigenschappen van
individuen opgevat, met name in grootschalig vragenlijstonderzoek. Stallen daar-
entegen ziet niet-akoestisch factoren als een deel van algemene culturele patronen
(Douglas and Wildavsky 1982). Dit model zit er tussenin. Ik beschouw niet-akoes-
tische factoren als taalhandelingen die deel uit maken van een discours. Er is geen
sprake van een vaststaande of allesomvattende cultuur, maar van discursieve prak-
tijken die specifiek zijn voor het betreffende onderwerp. Net als Hajer zie ik beleid
als een discursieve praktijk.

De crux van deze afbeelding is de verticale pijl, maar hoe moeten we ons de invloed
van het beleidsdiscours op geluidsbeleving precies voorstellen? Ik pleit op dit punt
voor een nieuw model: discursieve resonantie. De relatie tussen het beleidsdiscours
en de overlast beschrijf ik als resonantie of weerklank. Discursieve resonantie bete-
kent dat beleidsdiscoursen weerklinken in het dagelijkse leven van mensen. Dat
kan op drie manieren.
1. Consonantie: de persoonlijke uitingen lijken op het dominante politieke dis-

cours.
2. Dissonantie: de persoonlijke uitingen zetten zich deels tegen het dominante

discours af en komen er deels mee overeen.
3. Autonomie: de persoonlijke uitingen komen niet overeen met het dominante

politieke discours en gaan er ook niet tegenin.
We kunnen ons in het eerste geval voorstellen dat een verhaallijn, die gangbaar is
in het politieke veld, zonder meer overgenomen wordt in het dagelijkse leven. In
dat geval gaat het om een consonante uiting. Mensen kunnen aansluiten bij het
politieke denken om strategische redenen, bijvoorbeeld om hun eigen gedrag te
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rechtvaardigen. Het politieke denken kan zich ook onbewust nestelen in de beleving
van burgers. Onder meer door kranten, voorlichtingsmateriaal en inspraakproce-
dures komen mensen in aanraking met het dominante beleidsdiscours, en dan
kunnen ze het ongemerkt overnemen.

Mensen kunnen ook tegen een deel van het beleidsdiscours in gaan en andere
onderdelen wel overnemen. Een dergelijke uiting heet dissonant. Kenmerkend voor
dissonantie is dat de afwijking van het dominante discours samengaat met een
argumentatief conflict. Mensen proberen hun positie te onderbouwen of te recht-
vaardigen tegenover het dominante discours. Zij spannen zich in om die afwijking
overeind te houden, omdat het beleidsdiscours zich aan hen opdringt. Ook nemen
zij delen van het dominante discours nadrukkelijk over als zij tegen andere onder-
delen in gaan. Juist daarin ziet men de dwingende werking van het dominante
discours. Dit lijkt overigens op de discursieve paradox die Hajer beschrijft. Gecon-
fronteerd met een bestaand politiek discours passen mensen zich op z’n minst
gedeeltelijk aan om zodoende op andere punten kritiek te kunnen hebben.

Dissonantie is een persoonlijk conflict, dat twee oorzaken kan hebben. Ten eer-
ste kunnen mensen van mening zijn dat het beleid zelf tegenstrijdigheden bevat,
die hen dwingen om een positie in te nemen. Ten tweede kunnen mensen een
tegenstrijdigheid ervaren tussen het beleidsdiscours en andere discoursen.

Zowel in gevallen van dissonantie als in gevallen van consonantie structureert
het dominante discours het denken en handelen. Het maakt sommige opties denk-
baar en andere onaantrekkelijk. De macht van een dominant politiek discours is dat
het voor- en tegenstanders vormt.

Wanneer mensen zonder meer een andere taal spreken of naar eigen goed-
dunken elementen van het heersende discours (niet) gebruiken, is er geen sprake
van dissonantie, maar van autonomie. Autonoom betekent niet dat de betekenis-
geving individueel plaatsvindt, maar dat daarbij geen of weinig gebruik wordt ge-
maakt van het dominante politieke discours, en dat de afwijking van het dominante
discours geen conflict oplevert. Logisch geredeneerd is autonomie een vorm van
niet-resonantie. Het dominante discours weerklinkt immers op geen enkele manier
in de persoonlijke uitingen. Ik spreek niettemin van het resonantiemodel om te
onderstrepen dat het dominante discours naar verwachting bepalend is. Autono-
mie kan vanzelf tot stand komen wanneer de betekenisgeving door mensen niet
gevormd wordt door het dominante politieke discours. Het is ook mogelijk dat
mensen zich er geleidelijk aan onttrekken. In elk geval levert het geen discursieve
spanning op als mensen niet of nauwelijks meegaan in het heersende denken.

3.2.1 Taal en gevoel

Wat gebeurt er als mensen zich het politieke discours eigen maken? Geven zij daar-
mee uiting aan een gevoel van hinder, dat al bestond voordat er woorden aan gege-
ven werden? Wordt geluidsoverlast niet vernauwd tot ‘taal’ als we analyseren wat
mensen zeggen en schrijven? Hoe zit het met de ‘echte’ gevoelens van mensen? Ik
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zal hier geen antwoord op geven. De sociologie en psychologie van gevoelens valt
grotendeels buiten dit onderzoek (Hochschild 1983; Turner and Stets 2005). Wel
wil ik duidelijk maken hoe het discoursmodel gebruikt kan worden om het gevoel
van geluidsoverlast te benaderen. Ook in het onderzoek naar sociale bewegingen
zijn er de laatste tien jaar verschillende pogingen gedaan om de werking van gevoe-
lens in processen van mobilisatie te begrijpen (Flam and King 2005; Polletta and
Jasper 2001). Zoals Eyerman zegt: emoties zijn wat sociale bewegingen beweegt
(Eyerman 2005).

In de sociale psychologie wordt al een halve eeuw geaccepteerd dat stress niet
zonder meer het gevolg is van externe invloeden. Het gaat erom hoe mensen de
externe invloeden inschatten en waarnemen. Men spreekt dan ook van ‘perceived
stress’ (Lazarus 1966). Dit is tevens een uitgangspunt in het onderzoek naar geluid-
belasting, waarin gesproken wordt van ‘perceived noise annoyance’ (Glass and
Singer 1972).

Er zijn aanwijzingen dat de definitie van een situatie de reactie op geluidsprik-
kels vormt. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven kan de intentie van een luisteraar van
invloed zijn op de lichamelijke reacties op geluid. Hörmann, Mainka en Gumlich
(in Schick 1997) laten zelfs zien dat veranderingen in de fysiologische gevoeligheid
van het oor afhangen van de context waarin mensen geluiden waarnemen. Stallen
en Maris tonen aan dat de waargenomen ernst van nachtelijk lawaai afhangt van
het ‘frame’ dat men hanteert (Stallen and Maris 2004). Zij lieten mensen verschil-
lende krantenberichten lezen: de een ging over de ontvoering van een medewerker
van Artsen zonder Grenzen en de ander over slaapverstoring door lawaai. Ze kre-
gen bovendien voorafgaand aan het lezen van het krantenbericht vliegtuiggeluid
van variërende intensiteit te horen. Na het lezen van de krantenberichten werd aan
de testpersonen gevraagd om een reeks van vijftien hinderlijke gebeurtenissen te
beoordelen, waaronder slaapverstoring. Het bleek dat men slaapverstoring duide-
lijk ernstiger vindt als men eerst het krantenbericht daarover heeft gelezen. Dit sug-
gereert dat de publieke definiëring van geluid doorwerkt in persoonlijke ervaring.
Stallen en Maris laten ook zien dat blootstelling aan geluid vooral doorwerkt in de
beoordeling van het geluid als door het krantenbericht een interpretatief kader is
gegeven.

In de discursieve psychologie wordt het ontstaan van waarnemingen expliciet
in verband gebracht met taalhandelingen. De discursieve psychologie “applies the
theory and methods of discourse analysis to psychological topics” (Edwards 1999
p.271). Het gaat erom te achterhalen hoe “versions of the world, of society, events
and inner psychological worlds are produced in discourse” (Potter 1997 p.146). Aan
de wieg van deze stroming staat onder meer Michael Billig. In de jaren tachtig keert
hij zich tegen de aanname dat denken een individuele, geïsoleerde bezigheid is
(Billig 1987; Billig 1988). Daartegenover stelt hij: “to think is to engage in argument
and, thus, that human thinking is inherently dialogical” (Billig 1998 p.200). Den-
ken, aldus Billig, is gericht op anderen en confronteert verschillende interpretaties
van een situatie met elkaar. Die confrontatie tussen verschillende standpunten
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noemt hij dan ook ‘dilemmatic thinking’ (Billig 1988). Alleen door tegenstellingen
en dilemma’s worden standpunten duidelijk. De dilemma’s die mensen in hun
uitingen verwerken, zijn volgens Billig sociaal van aard. Zoals hij in het voorwoord
van de tweede editie van ‘Arguing and Thinking’ (Billig 1996) vermeldt, lijkt dit
sterk op Bakhtins model van dialogische verbeelding (Bakhtin 1981).

De concepten ‘dialoog’ en ‘dilemmatic thinking’ pas ik toe op gevoelens. Zoals
Billig spreekt van ‘arguing and thinking’, kunnen we ook spreken van ‘arguing
and feeling’. Gevoelens zijn er niet zomaar: ze moeten beleefd en ontwikkeld
worden in discursieve interactie. Dat wil niet zeggen dat gevoelens gereduceerd
kunnen worden tot taalhandelingen, maar wel dat zij minstens mede gevormd
worden in interactie1. Taal is expressief en vormend tegelijk.

Deze opvatting van gevoelens heeft twee voordelen: het is mogelijk om gevoe-
lens waar te nemen in taalhandelingen, en door gevoelens als taalhandelingen op te
vatten, beschouw je ze als onderdeel van een sociale relatie.

Samengevat: de relatie tussen het beleidsdiscours en de hinder, zoals mensen die
beleven, vat ik op als de wijze waarop mensen geluid beschrijven en zich daarmee
positioneren. In hun uitingen nemen mensen stelling ten opzichte van bestaande
discoursen, en vormt zich hun beleving. In de volgende paragraaf ga ik met name
in op conflicten die kunnen optreden als mensen politieke discoursen overnemen.

3.2.2 Discursieve dissonantie

Mensen kunnen een beleidsdiscours onopgemerkt overnemen. Het is ook mogelijk
dat zich daarbij conflicten voordoen. Dergelijk conflicten zijn een aanwijzing dat
een discours zich aan mensen opdringt. Er kunnen twee type conflicten optreden.
Om te beginnen kunnen strijdigheden binnen het dominante discours doorwerken
op individueel niveau. Verder is het mogelijk dat mensen dominante discoursen
afwegen tegen andere argumenten en ervaringen.

Om discoursconflicten op individueel niveau te conceptualiseren, maak ik
gebruik van de theorie van cognitieve dissonantie (Cooper and Carlsmith 2001;
Festinger 1962). De sociaal-psycholoog Festinger formuleerde in de jaren vijftig
een relatief eenvoudige theorie over de wijze waarop mensen omgaan met tegen-
strijdige informatie, opvattingen of cognities. Festinger stelt dat mensen geneigd
zijn om inconsistentie tussen twee ‘cognities’ op te heffen. ‘Cognities’ definieert hij
als kennis (‘knowledges’) die mensen hebben over zichzelf, anderen en hun niet-
menselijke omgeving. Daartoe rekent hij ook opvattingen en houdingen, omdat
mensen die zelf als kennis definiëren.

Wanneer iemand bijvoorbeeld rookt en tegelijkertijd weet dat roken schadelijk
is, kan dit tot een spanning leiden tussen ‘ik wil roken’ en ‘ik wil gezond blijven’. In
zo’n geval zal de persoon op zoek gaan naar nieuwe informatie (bijvoorbeeld over
waarom roken niet schadelijk is) of zijn gedrag aanpassen (stoppen met roken of
zich afsluiten voor gezondheidsvoorlichting).
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Festingers theorie behoort tot de standaard van de sociale psychologie. Drie
elementen van de kritiek op deze theorie springen in het oog (voor een overzicht:
Stone and Cooper 2000). Ten eerste veronderstelt Festinger dat mensen dissonan-
tie als onaangenaam ervaren2. Uit dit gevoel, dat hij onder meer met honger ver-
gelijkt, volgt de motivatie om dissonantie op te lossen. Het is echter niet zeker of
mensen dissonanties altijd als onplezierig ervaren. Soms kunnen mensen ermee
leven of ze zelfs waarderen. In een onderzoek naar het optreden van Israëlische
soldaten tijdens de eerste intifada lieten Liebes en Blum-Kulka zien dat de inter-
viewsetting ruimte biedt om morele dilemma’s te bespreken. De soldaten blijken
inconsistenties in het beleid en hun optreden te benoemen zonder ze op te lossen.
Integendeel, het lijkt alsof zij tijdens het interview verschillende standpunten uit-
proberen (Liebes and Blum-Kulka 1994). Dissonanties zijn dus niet per definitie
onaangenaam en hoeven niet altijd opgelost te worden.

Ten tweede is het lastig gebleken om het onplezierige gevoel dat dissonanties
teweeg zouden moeten brengen, empirisch vast te stellen. Als mensen dissonantie
proberen op te lossen, kan dat ook verklaard worden door een rationele afweging.

Ten derde is het moeilijk te bepalen welke cognities dissonant zijn. Festinger
definieert dissonantie op basis van logica: als X waar is, kan niet-X niet tegelijkertijd
ook waar zijn. In het dagelijkse leven hanteren mensen echter tal van opvattingen
die volgens de regels van de logica tegenstrijdig zijn. Aanhangers van Festingers
theorie hebben daarom een verfijnder model ontwikkeld dat uitgaat van situatie- en
cultuurspecifieke standaarden. Billig gaat verder en verwerpt het idee van vast-
staande dissonanties (Billig 1987). Of cognities tegenstrijdig zijn, is een kwestie
van argumentatie of, zoals hij stelt, retorica. Inconsistenties zijn geen kwestie van
logische tegenstellingen, maar deel van een proces van afwegen, overtuigen en
verdedigen. In een argumentatief proces zullen partijen proberen elkaar van incon-
sistentie te beschuldigen. Dissonantie is geen innerlijke staat van tegenstrijdigheid
maar een positie in een argumentatieve strijd, aldus Billig.

Billigs kritiek lijkt terecht, maar hoeft er niet toe te leiden dat we dissonantie als
concept loslaten. Ik stel op dit punt een nieuw concept voor (aanzetten hiervoor
vind men vooral bij Riley 2004). In plaats van cognitieve dissonantie kunnen we
beter spreken van discursieve dissonantie. Het gaat dan om spanningen tussen dis-
coursen en binnen een dominant discours. Net als Festinger ga ik ervan uit dat een
discursieve spanning kan leiden tot pogingen om haar op te heffen en in navolging
van Billig laat ik de aanname los dat dissonanties logisch vastgesteld kunnen wor-
den. Daarvoor in de plaats komt de constructie van tegenstellingen in taalhande-
lingen: dissonant is wat mensen als dissonant beschrijven, hetzij letterlijk, hetzij
indirect door met dilemma’s te worstelen. Anders dan Festinger ga ik er niet van uit
dat mensen er altijd naar streven om dissonanties op te heffen. Mensen kunnen ze
ook gewoon verdragen. Wanneer we dissonanties als onderdeel van een discursieve
praktijk zien, is er een mogelijkheid om te onderzoeken of het in bepaalde situaties
geboden is om dissonanties op te lossen. In een regeringsverklaring bijvoorbeeld
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zal een spreker eerder geneigd zijn om een consistent beeld naar voren te brengen
dan in een brainstormsessie (Neuman and Tabak 2003).

Het volgende voorbeeld kan de dynamiek van discursieve dissonanties verduidelij-
ken. ‘Not In My Backyard’-gedrag kunnen we bezien als zelfzuchtig of kortzichtig,
maar ook als het gevolg van een discursieve dissonantie. In een situatie waarin een
bepaalde zaak door de overheid a) als probleem wordt omschreven, maar b) tegelij-
kertijd in zijn algemeenheid als onvermijdelijk definieert, is het c) begrijpelijk dat
burgers het bestaan van het probleem accepteren, maar er zelf niet mee gecon-
fronteerd willen worden. Met behulp van een NIMBY-discours kunnen omwonen-
den beide definities van de situatie aanvaarden en toepassen op hun leven. Dit
model gaat op voor conflicten rond atoomenergie in de Verenigde Staten, zoals
Gamson en Modigliani die beschrijven (Gamson and Modigliani 1989). Atoom-
energie is in de jaren tachtig speerpunt van het overheidsbeleid, en de kerncentra-
les moeten er komen. Tegelijkertijd erkent de overheid, daartoe aangespoord door
sociale bewegingen, dat de centrales een risico zijn. Dat burgers dan vervolgens
protesteren tegen kerncentrales in hun omgeving, is begrijpelijk. Zij lossen de
spanning tussen dreiging en noodzaak op door de erkende bedreiging uit hun
omgeving te weren zonder de noodzaak van atoomenergie in twijfel te trekken.
Felle lokale NIMBY-protesten zijn in die zin een product van het impliciet strijdige
beleidsproces. Althans, zo zou men het onderzoek van Gamson en Modigliani
kunnen interpreteren. Hun analyse beperkt zich namelijk tot enquêtegegevens en
‘publieke opinie’. De werking van dominante discoursen is alleen indirect zicht-
baar. Juist op dit punt wil ik verder gaan en de argumentatieve constructie van
betekenis in concrete situaties achterhalen.

Omgaan met discursieve dissonantie
De kracht van de dissonantietheorie van Festinger schuilt in het feit dat de volgorde
van attitude en gedrag omgekeerd wordt. Mensen hebben niet zomaar een attitude,
maar passen deze aan op basis van een evaluatie van gedragingen of informatie.3 In
het dissonantiemodel dat ik voorstel, wordt ‘cognitie’ vervangen door discours. Dat
levert de vraag op hoe mensen omgaan met tegenstrijdige discoursen of met span-
ningen tussen een dominant discours en afwijkende ervaringen. De vraag hoe
mensen omgaan met tegenstrijdige discoursen komt ook terug in theorievorming
over moderniteit, zoals aangestipt in hoofdstuk 2. Giddens noemt vijf mogelijke
reacties op de onzekerheid van het bestaan (Giddens 1990 p.134-139): pragmatisch
accepteren van risico’s, er niet te lang bij stilstaan en verder gaan, optimistisch vol-
houden dat de zegeningen van modernisering haalbaar zijn, cynisch en pessimis-
tisch de teleurstellingen dempen, of politiek activisme. Archer (Archer 2003) richt
zich nadrukkelijker op persoonlijke strategieën om met moderniteit om te gaan.
Zij ziet drie vormen van reflexiviteit: aanpassing, proberen de kansen te benutten
om eigen projecten realiseren en pogingen om de eigen situatie als geheel te over-
zien. Harvey (Harvey 1989) onderscheidt vier manieren waarop men met moderni-
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teit kan omgaan: capituleren voor een complex en tegenstrijdig bestaan, ontkennen
van complexiteit, een niche zoeken waarin nog wel enige invloed mogelijk is en
‘riding the tiger’, of ‘riding the juggernaut’, zoals Giddens het zegt: complexe
sociale ontwikkelingen opnieuw onderwerpen aan menselijke sturing.

Tabel 1: omgaan met tegenstrijdigheden

Giddens Archer Harvey

Consonantie accepteren aanpassing capituleren

Dissonantie optimisme, cynisme,
pessimisme,

eigen projecten ontkennen complexiteit

Autonomie activisme situatie overzien ‘riding the tiger’
niche zoeken

Deze indelingen zijn vergelijkbaar met het resonantiemodel dat ik hier bepleit.
Anders is, dat ik geen omvattende theorie van moderniteit beoog, maar inga op de
invloed van beleidsdiscoursen. Genoemde auteurs gaan ervan uit dat de moderni-
teit zelf tegenstrijdig is (zie hierover: Levine 1995). Ik hanteer een constructivisti-
sche werkelijkheidsopvatting waarin moderniteit alleen tegenstrijdig is als mensen
die tegenstrijdigheid beleven. Als het mensen lukt om dissonanties te accepteren,
dan zijn de spanningen daarmee voor hen opgelost.

Uitgaande van een discoursmodel kunnen we verwachten dat mensen disso-
nanties vooral oplossen door argumentatieve ingrepen. Mensen zullen in geval van
dissonantie naar verwachting:
– Delen van een dominant discours weglaten en situaties vermijden waarin disso-

nantie zich opdringt. Dat kan door politiek afzijdig te blijven, geen (nieuwe)
informatie op te nemen, door ontkenning, apathie en NIMBY-isme.

– Delen van andere discoursen toevoegen, zoals wantrouwen, machteloosheid,
angst of gevoeligheid (niet-akoestische factoren).

– Delen van een dominant discours uitvergroten of andere afzwakken. Dan kan
door argumenten te ridiculiseren of absurd te laten verschijnen, door overdrijving
van positieve of negatieve aspecten en door optimisme, pessimisme, cynisme.

Mensen kunnen dissonanties oplossen door argumentatieve praktijken. Daarmee
positioneren ze zichzelf en anderen. De persoonlijke worsteling met dominante
discoursen is tegelijkertijd een conflict tussen mensen. Om het voorbeeld van Gamson
en Modigliani nog een keer te gebruiken: het NIMBY-gedrag is een oplossing voor
een spanning in het dominante politieke discours. Die spanning wordt opgelost
door het politieke discours over te nemen en tegelijkertijd afstand te nemen van
landelijke politici. Het ‘afstand nemen van de politiek’ is ook door Eliasoph be-
schreven als een manier om cognitieve dissonantie op te lossen (Eliasoph 1997).

Het resonantiemodel heb ik gaandeweg dit onderzoek ontwikkeld. Dat leidt
waarschijnlijk tot onvolkomenheden. Ik heb het voornemen om het op een ander
terrein opnieuw toe te passen, en het conceptueel verder te ontwikkelen.
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3.3 Onderzoeksvraag en hypothesen

Vliegtuiggeluiden dringen zich aan ons op, maar kunnen verschillende betekenissen
krijgen. Zoals in het vorige hoofdstuk bleek, kan geluid alleen niet goed voorspel-
len of mensen overlast ervaren. Niet-akoestische factoren, en met name sociale
processen, spelen een belangrijke rol. In dat verband stel ik de vraag of het hinder-
beleid zelf geluidsoverlast veroorzaakt, en zo ja: op welke manier.

De kern van dit onderzoek is een kwalitatieve vergelijkende discoursanalyse. Als
het politieke proces de beleving van geluid beïnvloedt, dan hebben burgers in ver-
schillende politieke omstandigheden verschillende problemen hoewel zij hetzelfde
geluid horen. Dat is de belangrijkste bewering. Deze is grofweg getoetst door in
twee gevallen hetzelfde onderzoek te doen en vervolgens binnen en tussen de ge-
vallen te vergelijken.

De stelling is dat mensen, als zij overlast uiten, gebruikmaken van het domi-
nante politieke discours. Het discours resoneert in de zin dat begrippen, redene-
ringen of argumenten uit het hinderbeleid in de dagelijkse uitingen van mensen
terugkomen. In die uitingen krijgt de beleving van geluid vorm. Mensen nemen
dominante discoursen over (consonantie) of zijn ermee in conflict (dissonantie).
Het is ook mogelijk dat mensen het geluid op een manier beleven die niet te her-
leiden is tot het dominante discours (autonomie). Conflicten kunnen ontstaan uit
spanningen binnen het dominante hinderdiscours of uit spanningen tussen ver-
schillende discoursen. Mensen kunnen proberen om discursieve dissonantie op te
lossen door hun verwachtingen en houdingen aan te passen. Het is ook mogelijk
dat zij tegenstrijdigheden verdragen.

De onderzoeksvraag kan nu meer precies gesteld worden: resoneert het domi-
nante politieke hinderdiscours in de uitingen van mensen? Deze vraag werk ik uit
in twee hypothesen.
1. Vliegtuiggeluid beleven en beschrijven mensen in termen van het heersende over-

heidsbeleid. Het dominante beleidsdiscours structureert namelijk de uitingen
van mensen.

2. Niet alleen in directe interacties met beleid of overheid, maar ook in interacties
daarbuiten structureert het dominante hinderdiscours de hinderuitingen van
mensen. Mensen verinnerlijken namelijk het dominante beleidsdiscours.

In een andere beleidscontext zou ook de beleving moeten verschillen. Om hypothese
1 te toetsen analyseer ik daarom twee gevallen: Amsterdam Schiphol en Zürich
Kloten. Beide gevallen vertonen een reeks overeenkomstige algemene kenmerken,
maar verschillen wat betreft het hinderbeleid en het luchtvaartbeleid. Ik verwacht
dat het dominante discours duidelijk zichtbaar wordt in de uitingen van de burgers
die rondom de twee vliegvelden wonen. De verschillen in de beleidsdiscoursen zul-
len dan scherp weerspiegeld worden in verschillen in de uitingen van de bevolking.
Men zou kunnen vermoeden dat mensen zich alleen aan het politieke discours
aanpassen als zij in contact zijn met bijvoorbeeld de klachtenlijn of een inspraak-
orgaan. Daarom heb ik de tweede hypothese toegevoegd. Ik verwacht dat het domi-
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nante discours voor mensen vanzelfsprekend is geworden. Men zal de taal en logica
van het beleid bezigen, ook wanneer men niet met beleidspersonen in contact
staat.

Om de analyses beter vergelijkbaar te maken, heb ik in beide gevallen het-
zelfde soort materiaal verzameld. Bovendien heb ik een deel van het materiaal, de
interviews, verzameld in twee woonwijken die dezelfde geluidbelasting kennen,
dezelfde bevolkingsamenstelling hebben en hetzelfde type woningbouw laten zien:
Amsterdam Osdorp en Zürich Schwamendingen. Omdat deze wijken dezelfde
geluidbelasting hebben, is de variatie in hinderbeleving bijzonder interessant. Juist
daarin moet de werking van het beleidsdiscours zichtbaar worden.
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4

Methodologie

Dit onderzoek stelt geen definitie van geluidsoverlast voorop, maar achterhaalt
hoe omwonenden van luchthavens geluid definiëren, en of zij daarbij gestuurd
worden door definities uit het hinderbeleid. Definiëren is een vorm van machts-
uitoefening, een politiek én een alledaags proces dat hier gereconstrueerd wordt.
Daarmee is meteen een kenmerk van kwalitatief sociaal-wetenschappelijk onder-
zoek beschreven: men probeert sociale verschijnselen ‘van binnenuit’, vanuit het
perspectief van betrokkenen, te begrijpen.

Kwalitatieve methoden van onderzoek zijn de laatste decennia verder uitge-
werkt voor wat betreft dataverzameling, analyse, theorievorming, ex-ante hypothe-
sen, kwantificering, validiteit, betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid (Bryman
2004; Silverman 2001)1. Dit onderzoek hanteert, zoals Bryman dat noemt, een
kwalitatieve ‘onderzoeksstrategie’ (Bryman 2004). Algemeen gesproken leent een
kwalitatieve onderzoeksstrategie zich meer voor het vinden van mechanismen,
samenhangen en typen verschijnselen, en leent het zich minder voor een analyse
van verdeling van variabelen binnen een populatie.

Dit onderzoek kenmerkt zich door een constructivistische werkelijkheids-
opvatting, interpretatie als wezenlijk element van wetenschappelijke analyse, de
combinatie van inductie en deductie, theoriegestuurde steekproefsamenstelling,
voortdurende vergelijking van materiaal, bijstellen van tussentijdse interpretaties,
een diversiteit van bronnen en methoden en de combinatie van kwalitatieve met
kwantitatieve gegevens (Becker 1998; Bryman 2004; Hak and Wester 2003; Maso
and Smaling 1998; Miles and Huberman 1994; Silverman 1997; Silverman 2001;
Wester 1991).

4.1 Vergelijking

Indien het beleidsdiscours van invloed is op de beleving, dan moeten mensen in
verschillende politieke omstandigheden hetzelfde geluid anders beleven. Daarom
heb ik onderzoek gedaan rondom twee grote vliegvelden: Amsterdam Schiphol en
Zürich Kloten. De keuze voor Amsterdam en Zürich is als volgt tot stand gekomen.

De keuze voor Amsterdam was een voor de hand liggende. Ik was er al enigszins
mee bekend, het is een toegankelijke casus voor wie in Nederland werkt en de taal



spreekt, en het is inhoudelijk een belangrijke casus. De luchthaven behoort tot de
grootste van Europa en kent een reeks conflicten over geluidsoverlast. Conflicten
zijn doorgaans een geschikte ingang voor onderzoek, omdat sociale verhoudingen
dan eerder zichtbaar worden.

Om een intensieve benadering mogelijk te maken, heb ik gekozen voor een
vergelijking met één ander geval. De vraag was dus welk geval bij Amsterdam
Schiphol paste. De bedoeling was verder om een geval te kiezen dat zoveel mogelijk
op Schiphol lijkt, behalve waar het gaat om hinderbeleid. Zürich Kloten was hier-
voor een geschikte kandidaat, naast enkele Duitse vliegvelden en wellicht Sydney
Airport. Daarbij speelde tevens een rol dat ik minder inwerktijd nodig zou hebben
voor gevallen in Engelstalige, Duitstalige en Nederlandstalige landen. De keuze
voor Zürich is gebaseerd op de volgende afwegingen:
1. Nederland en Zwitserland zijn beide zeer welvarend, hebben een lange burger-

lijk-democratische traditie en zijn voor handel en verkeer sterk afhankelijk van
omringende landen.

2. In beide gevallen heeft de nationale overheid ervoor gekozen om het grootste
vliegveld in het land dicht bij de grootste stad te bouwen. Schiphol en Kloten lig-
gen tegen de agglomeraties van Amsterdam en Zürich aan, en vluchten voeren
gedeeltelijk over stedelijk gebied.

3. Tot 2001 ging de ontwikkeling van de luchtvaart in deze landen ongeveer gelijk
op, en was de omvang van het luchtverkeer vergelijkbaar. In 2000 bedroeg het
aantal vliegbewegingen 432.000 op Schiphol en 326.000 op Kloten.

4. De twee gevallen zijn duidelijk verschillend waar het gaat om het hinderbeleid.
In Nederland is er een sterke nadruk op nationale ontwikkeling van de luchtvaart
en nationale regulering van hinderbeleid. In Zwitserland, dat een federale staats-
inrichting heeft (Klöti 2001; Linder 1999; SCP 2000), is het kanton (deelstaat)
beleidsbepalend en spelen lokale overheden een grotere rol. Burgers kunnen
zich in Zwitserland bovendien door middel van referenda (Lane 2001; Papado-
poulos 2001) direct bemoeien met de ontwikkelingen in de luchtvaart. Uit eigen
vooronderzoek bleek dat het hinderbeleid in Zwitserland de laatste jaren sterk
onder druk is komen te staan, omdat men in conflicten verzeild is geraakt over
de verdeling van de vliegroutes en het aantal vluchten. Er was dus reden om aan
te nemen dat er in het beleidsproces zelf ontwikkelingen gaande zijn, die de per-
ceptie van vliegtuiggeluid kunnen beïnvloeden.

5. In Zürich en Amsterdam kon ik twee wijken vinden die in een aantal opzichten
sterk op elkaar lijken: Osdorp en Schwamendingen. Beide wijken liggen aan de
rand van de stad. Een standaard uitvliegroute loopt langs beide wijken en soms
over de wijk heen. De wijken hadden in 2000-2001 een vergelijkbare akoesti-
sche belasting (rond 53 dB(A) Lden), ongeveer veertig procent van de bevolking is
allochtoon en een relatief groot aantal huishoudens heeft een laag inkomen.
Beide wijken zijn grotendeels in de jaren vijftig gebouwd, volgens de opzet van
een zogeheten tuinstad. Hieronder ziet u foto’s van de straten waar ik de inter-
views heb gehouden.
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4.2 Overlast als argument

In het vorige hoofdstuk heb ik de argumentatieve discourstheorie in algemene ter-
men beschreven. Nu komt aan de orde hoe ik deze operationaliseer.

De beschrijvingen of uitingen van hinder die het beleid en de beleving bevatten,
heb ik geordend naar de structuur van de argumentatie. Eerst heb ik gezocht naar
de stelling dat geluid van vliegtuigen (niet) hinderlijk is. Dat kan een persoonlijke
uitspraak zijn (‘ik heb last’) of een meer abstracte omschrijving (‘geluid is hinder-
lijk’). Vervolgens heb ik alle onderbouwingen van die stelling benoemd. Overlast
benader ik dus als argumentatie met de volgende structuur: ‘geluid van vliegtuigen
is (geen) overlast, omdat…’. Deze structuur is soms letterlijk aanwezig, maar vaker
gaat het om de impliciete relatie die teksten of sprekers leggen. Ik ga er ook van uit
dat politieke instituties een hinderdefinitie kunnen bevatten. Het bestaan van een
klachtenlijn bijvoorbeeld definieert vliegtuiggeluiden als hinderlijk.

Ik heb ook gekeken of teksten van individuen of instanties andere stellingen
proberen te ontkrachten. Dit komt voort uit de eerder beschreven ‘dialogische’ of
argumentatieve discoursopvatting, die stelt dat betekenis ontstaat in een confrontatie
tussen verschillende posities. Deze confrontaties of ‘dialogen’ zie ik als aanwijzin-
gen voor machtsconflicten. Ik heb dezelfde analyse toegepast op uitspraken die
onderbouwen waarom geluiden wel of niet hinderlijk zijn. Dit onderzoek heeft dus
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niet de bedoeling om de juistheid van een argumentatie vast te stellen (zoals bij-
voorbeeld Van Eemeren, Grootendorst and Snoek Henkemans 2001).

De samenhang tussen hinder en onderbouwing vat ik als volgt op:
1. Letterlijk door het gebruik van ‘omdat’-, ‘want’- of ‘als’-redeneringen (‘ik stoor me

er alleen aan als…’).
2. Indirect door schuldtoewijzingen (‘sinds de opening van de Polderbaan is het is

hier ondraaglijk’).
3. Impliciet door een toelichting. Wanneer een stelling direct gevolgd wordt door

uitweidende, ondersteunende of verklarende uitspraken, dan is dit een onder-
bouwing. De toelichting kan ook een reeks of opsomming bevatten. Een opsom-
ming is een impliciete herhaling van een ‘omdat’-redenering. De toelichting kan
spontaan plaatsvinden of door een vraag of een stilte opgeroepen worden. Als ik
in een interview zelf een mogelijke verklaring heb aangedragen, reken ik dat niet
een als argumentatieve onderbouwing.

4. Indien in een tekst een paragraaf, een beurt of een thema eindigt, eindigt door-
gaans ook de argumentatie.

Op deze manier is het mogelijk om meerdere stellingen en onderbouwingen binnen
één document te vinden. In interviews treft men inderdaad verschillende argumen-
ten aan. Maar ook in beleidsteksten zijn er regelmatig verschillen, bijvoorbeeld tus-
sen de samenvatting en de volledige tekst.

Tot nu toe heb ik enkele algemene uitgangpunten voor de analyse beschreven.
Hierna ga ik meer specifiek in op de twee onderdelen van het onderzoek: de analyse
van het beleidsdiscours en de analyse van de beleving van burgers.

4.2.1 Beleid

Om te bepalen hoe hinder in het beleid gedefinieerd wordt, maak ik gebruik van
de argumentatieve discoursanalyse van Hajer zoals in hoofdstuk 3 beschreven.
Concreet gaat het om de volgende aspecten:
1. Welke beleidsconcepten, story-lines en metaforen worden in het hinderbeleid

gebruikt om geluidsoverlast mee aan te duiden?
2. Welke beleidsconcepten, story-lines en metaforen worden in het hinderbeleid

dominant? Onder dominantie versta ik:
a. Een discours structureert het denken over geluidsoverlast. De structurerende

werking blijkt uit de centraliteit en de frequentie van het gebruik van een con-
cept, story-line of metafoor in beleidsteksten en maatregelen. Centraliteit
betekent dat alle teksten verwijzen naar het dominante concept.

b. Meerdere partijen gebruiken hetzelfde discours: er is sprake van een dis-
courscoalitie.

c. Andere zienswijzen worden uitgesloten.
d. Een discours wordt geïnstitutionaliseerd in beleidsmaatregelen en beleids-

processen.
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De analyse richt zich op hinderbeleid. Daaronder versta ik maatregelen die de
productie en verdeling van vliegtuiggeluid beïnvloeden. Dat zijn hoofdzakelijk het
letterlijke hinderbeleid van de overheid en het luchtvaartbeleid van overheid en sec-
tor. Ik richt mij vooral op de betekenis die geluid en hinder krijgen en niet op het
beleid in zijn geheel.

4.2.2 Burgers

De analyse van argumentaties pas ik ook toe op uitingen van personen. In brieven,
klachten, interviews en inspraakreacties van mensen heb ik gezocht naar alle uit-
spraken met de structuur ‘geluid is (niet) hinderlijk, omdat…’. Welke bronnen ik
precies heb geraadpleegd, komt nog aan de orde.

Eerst heb ik inductief alles benoemd wat mensen in verband brengen met ge-
luidhinder, en deze uitingen heb ik in thematische typen samengevat. Vervolgens
heb ik gezocht naar het discours dat de uitingen structureert. Tegelijkertijd ben ik
ook deductief te werk gegaan, en heb ik de vraag gesteld of het politieke discours in
het materiaal zichtbaar is. Twee zaken zijn dan van belang:
1. Letterlijke verwijzingen naar beleid en politiek. In het bijzonder is daarbij gelet op:

a. Interacties met politieke actoren (overheid, sector en sociale bewegingen).
b. Uitingen van vertrouwen, invloed, angst en vermijdbaarheid jegens politieke

actoren.
2. Het gebruik van het dominante politieke hinderdiscours, in het bijzonder:

a. consonantie
b. dissonantie
c. autonomie

Van consonantie is sprake als mensen letterlijk dezelfde argumenten of concepten
gebruiken als het politieke discours. Letterlijke concepten zoals mainport maken
deel uit van een reeks van uitdrukkingen die samen een ‘repertoire’ vormen (Wet-
herell and Potter 1992). Het mainportrepertoire omvat uitdrukkingen als ‘knoop-
punt in een netwerk’, ‘draaischijf’ of ‘motor van de economie’. Het gebruik van
dergelijke variaties op het dominante concept noem ik ook consonantie.

Van dissonantie is sprake als mensen gedeeltelijk meegaan met het dominante
discours, er gedeeltelijk van afwijken en die afwijking samengaat met een conflict.
Wanneer mensen op onderdelen niet meegaan met het dominante discours, probe-
ren zij die afwijking argumentatief te rechtvaardigen. Dat betekent voor de analyse
dat we het gebruik van beleidsconcepten in de bredere argumentatie moeten zien.
Of bijvoorbeeld het concept mainport consonant of dissonant gebruikt wordt, moet
dus blijken uit de context.

De analyse van taalhandelingen zoals hier gebeurt, wijkt af van de kwantitatieve
inhoudsanalyse en de variant daarvan die toegepast wordt in het onderzoek naar
sociale bewegingen (hoofdstuk 2). Bij die methode worden ‘claims’ of uitspraken
geteld en zodoende uit hun argumentatief verband gehaald. In dit onderzoek wor-
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den argumenten ook geteld, maar de toewijzing van een argument aan de categorie
consonant of dissonant vindt plaats door de uitspraak in zijn context te bekijken.

Hoe heb ik een dissonantie afgebakend? Een dissonantie is een gedeeltelijke
afwijking van het dominante discours, die gepaard gaat met een argumentatief
conflict. De dissonantietheorie zegt dat mensen in hun argumentatie extra hun
best zullen doen om een gedeeltelijk afwijkend standpunt overeind te houden. Dat
gebeurt bijvoorbeeld door:
1. overdrijven van positieve of negatieve aspecten van het dominante discours
2. ridiculiseren van bepaalde delen van het dominante discours
3. pessimisme of cynisme ten aanzien van bepaalde delen van het dominante dis-

cours
4. afstand nemen van politieke actoren
5. ontkennen van bepaalde delen van het dominante discours
6. toevoegen van een reeks niet-dominante argumenten

Van autonomie ten slotte is sprake als mensen het dominante discours niet of nau-
welijks gebruiken zonder dat dat zichtbare spanningen oplevert. Wanneer, anders
gezegd, mensen zich niet rechtvaardigen voor het feit dat ze buiten het dominante
discours blijven.

4.3 Deelvragen

Uit het voorgaande volgen de onderstaande deelvragen:
1. Wat is het dominante politieke hinderdiscours voor vliegverkeer rond Amster-

dam Schiphol (hoofdstuk 5) en Zürich Kloten (hoofdstuk 7)? In het bijzonder:
a. Hoe wordt geluid(soverlast) argumentatief geconstrueerd in teksten en maat-

regelen?
b. Welke andere argumenten worden daarbij ontkracht?
c. Welke discursieve dissonanties zijn in het beleid zelf aangelegd?

2. Hoe beschrijven omwonenden van Amsterdam Schiphol (hoofdstuk 6) en Zürich
Kloten (hoofdstuk 8) geluid(soverlast) van vliegverkeer, in het bijzonder in twee
vergelijkbare wijken: Amsterdam Osdorp en Zürich Schwamendingen?
a. Verwijzen de hinderargumenten van omwonenden direct naar politieke prak-

tijken en actoren?
b. Maakt het dominante politieke discours deel uit van de hinderargumenten

van mensen, hetzij in de vorm van consonantie, hetzij in de vorm van disso-
nantie? Of zijn de uitingen van omwonenden autonoom ten opzichte van het
politieke discours?

c. Maakt het dominante discours deel uit van uitingen die in interactie tussen
burgers en beleidsmakers tot stand komen, en maakt het deel uit van uitingen
die buiten de interactie tussen deze partijen tot stand komen?
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3. Hoe verhouden zich de twee gevallen (Amsterdam en Zürich) ten opzichte van
elkaar (hoofdstuk 9)?
a. Zijn er verschillen tussen de dominante politieke discoursen?
b. Komen dergelijke verschillen ook terug in de uitingen van omwonenden?

De vergelijking tussen persoonlijke en politieke discoursen levert overeenkomsten
en verschillen op. Dat burgers het beleid volgen, is aannemelijk wanneer:
1. Delen van de dominante discoursen bedacht zijn in het politieke veld.
2. Mensen zich aanpassen aan dominante institutionele praktijken.
3. Mensen deze samenhang zelf beschrijven.

4.4 Materiaalverzameling

Het veldwerk heeft voor de helft in Nederland en voor de helft in Zwitserland
plaatsgevonden. Voor het veldwerk in Zwitserland heb ik zes maanden in Zürich
gewoond (2002-2003). Ik heb materiaal verzameld over het beleid en over de bele-
ving van geluid door burgers.

4.4.1 Beleid

Wat het politieke discours betreft heb ik materiaal verzameld over de periode 1945
tot 2003. De vroege jaren heb ik met behulp van secundaire bronnen ontsloten. In
beide gevallen heb ik geprobeerd te achterhalen wanneer en hoe het beleidsdis-
cours op gang is gekomen. In beide gevallen is dat tussen 1955 en begin jaren
zeventig. De nadruk lag op de periode waarin het huidige discours dominant is
geworden: in Nederland van 1986 tot 2003 en in Zwitserland van 1995 tot 2003.
Over deze periodes heb ik het volgende materiaal verzameld:
1. Beleidsdocumenten waarin geluid van de burgerluchtvaart op Schiphol, dan wel

Kloten aan de orde is (bijvoorbeeld NMP 4, PKB, PASO, MER en vergelijkbare docu-
menten in Zwitserland).

2. Publiciteitsmateriaal (pr-materiaal van de luchthavens, bijvoorbeeld Schiphol-
land, Unique!, CROS bulletin, campagnes van sociale bewegingen).

3. Webpagina’s (publieksvoorlichting ministeries, sociale bewegingen en dergelijke).
4. Interviews met beleidsmakers en andere relevante actoren (zie bijlage voor een

lijst met sleutelinformanten).
5. Participerende observaties tijdens

a. inspraakavonden,
b. protesten en
c. klachtenbehandeling.

6. Bijdragen in landelijke dagbladen.
Daarnaast heb ik gebruik kunnen maken van een aantal bestaande studies (zie
hoofdstuk 5 en 7).
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Het materiaal is grotendeels geschreven voor en verspreid onder de omwonen-
den van de luchthavens, of gericht aan politieke actoren. De interactie is zeer om-
vangrijk. Het huis-aan-huisblad van de NV Luchthaven Schiphol bijvoorbeeld heeft
een oplage van 600.000 exemplaren. Dat is net iets meer dan de Volkskrant. In de
omgeving van de luchthavens wordt de ‘voorlichting’ waarschijnlijk beter verspreid
dan commerciële kranten en dergelijke. Dat wil uiteraard niet zeggen dat mensen
de voorlichtingsfolders of nieuwsbulletins lezen. Onzeker is ook wat ze ermee doen.
Dit geldt evenzeer voor informatie uit kranten en op televisie. Beleidsnota’s worden
door weinig mensen gelezen, maar de burgers die ze wel lezen, zijn wellicht actief
in actiegroepen en dragen het beleidsdiscours over op medeburgers.

Ik heb verder overwogen om krantenberichten direct bij de analyse te betrekken,
maar heb daar uiteindelijk van afgezien, omdat mijn voornaamste belangstelling
bij de wisselwerking tussen beleid en beleving ligt.

4.4.2 Burgers

In kwalitatief onderzoek zoekt men eerder naar typen verschijnselen, dan naar de
kwantitatieve verdeling daarvan. Dat brengt met zich mee dat men de aard van het
onderzoeksmateriaal, en de steekproef die men daaruit neemt, mede laat afhangen
van de beschikbaarheid van bronnen en voorlopige indrukken. Als men ernaar
streeft om de variatie van een verschijnsel zo groot mogelijk te maken, zoekt men
doelgericht in verschillende settings (Miles and Huberman 1994).

Wat de beleving van hinder betreft was het van belang om veel verschillende
typen materiaal te hebben. Allereerst omdat we niet zeker weten wat overlast is, en
dan is het zaak om daar in verschillende bronnen naar te zoeken. Ten tweede
omdat overlast kan verschillen per situatie.

Een bijzondere vorm van spreiding in het materiaal is van belang voor de
tweede hypothese, die stelt dat mensen het dominante discours verinnerlijken en
het daarom ook buiten de interactie met beleidsmakers gebruiken. Om die hypo-
these te toetsen heb ik ook materiaal gezocht dat niet in de interactie tussen over-
heid en burgers tot stand is gekomen.

Verder heb ik ernaar gestreefd om politiek actieve en niet-actieve mensen in het
onderzoek te betrekken, net zoals mensen die wel en mensen die geen overlast
ervaren. Een spreiding naar inkomensgroep, leeftijd of geslacht is nauwelijks rele-
vant, omdat op basis van bestaand onderzoek daarvan geen relatie met overlast te
verwachten is (zie hoofdstuk 2). Ik heb zowel bestaand materiaal, ‘naturally occu-
ring data’, gebruikt, als materiaal dat ik zelf via interviews tot stand heb gebracht.
Bestaand materiaal heeft als groot voordeel dat het buiten het onderzoek om is
geproduceerd en daardoor beter zicht geeft op sociale processen van interactie en
definiëring. Op basis van deze overwegingen en na verkennend onderzoek heb ik
ervoor gekozen om interviews, ingezonden brieven, klachten en inspraakreacties
van burgers te onderzoeken. Hoe ik het materiaal heb verzameld, licht ik kort toe.
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Ik heb in 2002 en 2003 interviews gehouden in twee wijken met dezelfde geluid-
belasting. De geluidbelasting is middelmatig in die zin dat de wijken net buiten het
gebied liggen waarvoor isolatiemaatregelen van toepassing zijn (35Ke in Neder-
land). Het was mijn verwachting dat de vraag of het geluid wel of niet hinderlijk is,
net buiten de officieel erkende zone van geluidsoverlast het duidelijkst naar voren
komt.

In beide wijken heb ik als volgt respondenten geworven2. Eerst heb ik met
behulp van een plattegrond straten geselecteerd die ongeveer dezelfde ligging ten
opzichte van de vliegroute hebben en daarom ook dezelfde geluidbelasting hebben.
Vervolgens heb ik via internet een bestand met telefoongegevens geraadpleegd en
binnen deze straten een aselecte steekproef genomen. Ongeveer 160 huishoudens
hebben op die manier een brief gekregen waarin ik het onderzoek aankondigde.
Daarna heb ik telefonisch contact gehad met ruim honderd personen en uiteinde-
lijk met een derde daarvan een afspraak gemaakt. Deze groep heb ik aangevuld met
klagers, die ik via de klachtenlijn heb geworven. Ook heb ik nogmaals een brief ver-
stuurd om mensen te werven die zich in het geheel niet storen aan geluid. De
steekproef is dus niet representatief voor de bevolking, maar vertegenwoordigt wel
de categorieën gehinderden/niet-gehinderden en klagers/niet-klagers.

De meeste interviews hebben bij de respondenten thuis plaatsgevonden, som-
mige in openbare gelegenheden en enkele keren per telefoon. Meestal ging het
om een tweegesprek, maar soms voerde ik ook gesprekken met twee of zelfs drie
personen tegelijk. Deze interviews heb ik met behulp van een themalijst gestruc-
tureerd. Bovendien heb ik een reeks politieke uitspraken op kaartjes gezet en die
aan mensen voorgelegd. Ik heb bijvoorbeeld cruciale passages uit beleidsdocu-
menten getoond en gevraagd of men het daarmee eens was. Ook heb ik gevraagd
om voor een reeks actoren aan te geven of zij al dan niet van invloed zijn op
geluidsoverlast. De gesprekken begonnen altijd relatief open en pas later vroeg ik
mensen om te reageren op uitspraken en de invloed van actoren te omschrijven.
Deze tweede stap leverde doorgaans weinig nieuwe informatie op, omdat men uit
zichzelf al politieke uitspraken had gedaan of verworpen.

Ik heb klachten over vliegtuiggeluid verzameld die binnen zijn gekomen bij de
Commissie Regionaal Overleg Schiphol en de klachtenafdeling van de luchthaven
Zürich Kloten. Ik heb klachten uit alle jaren verzameld, maar de analyse vooral
gericht op de periode 1995-2003 in Nederland en 2000-2003 in Zwitserland, na
opkomst van het dominante politieke discours. In beide gevallen heb ik eerst onder-
zocht hoe klachten binnenkomen en bewaard worden. Daarvoor heb ik gesprekken
gevoerd met medewerkers. Ook kon ik deels bij de registratie aanwezig zijn. Hier-
uit kwamen verschillende categorieën klachten naar voren. Vervolgens heb ik uit
alle categorieën een willekeurige steekproef getrokken. Ook hier geldt dat de onder-
zochte klachten alle belangrijke typen vertegenwoordigen, maar niet numeriek
representatief zijn.
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De derde bron zijn ingezonden brieven waarin geluidsoverlast aan de orde komt. De
brieven zijn afkomstig uit drie landelijke dagbladen. In Nederland gaat het om de
Volkskrant, NRC Handelsblad en De Telegraaf. In Zwitserland gaat het om de
daarmee goed vergelijkbare Duitstalige Tagesanzeiger, NZZ en Blick. Incidenteel
heb ik lokale of regionale bladen doorzocht. Ik heb brieven verzameld uit de peri-
ode 1995-2003 in Nederland en 2000-2003 in Zwitserland.

De ingezonden brieven zijn beschikbaar in digitale archieven. In die archieven
heb ik met verschillende begrippen als trefwoord gezocht. Dit leverde een groslijst
op, waaruit brieven verwijderd moesten worden die bij lezing niet over geluidhin-
der bleken te gaan. Geluidhinder hoefde niet het centrale of enige thema van een
brief te zijn. Om een indruk te krijgen van de selectiemechanismen die de kranten
hanteren, heb ik in Zwitserland gesprekken gevoerd met de redacteur van de in-
gezonden brievenrubriek van de Tagesanzeiger.

De vierde en laatste bron zijn inspraakreacties: brieven van burgers tijdens inspraak-
procedures die relevant zijn voor de verdeling van geluidbelasting. In Nederland
was dat de Milieu Effect Rapportage Schiphol in 2002 en in Zwitserland de wijzi-
gingsprocedure van vliegroutes en gebruikstijden in 2002. Ik heb in beide gevallen
ook met betrokken ambtenaren gesproken. In Nederland leverde de inspraakproce-
dure enkele tientallen brieven op. In Zwitserland ging het om tienduizenden, die
echter grotendeels gelijkluidend waren. Burgers hadden gebruik gemaakt van een
standaard inspraakformulier. Dit gedrag lijkt op wat ‘veelklagers’ doen in Nederland.
Het was mogelijk om enkele van de inspraakreacties te kopiëren, maar ondanks
herhaalde toezeggingen en afspraken kreeg ik geen toegang tot meer materiaal.
Mede daardoor is de analyse van inspraakreacties beperkt gebleven.

In de analyse heb ik alle interviews, maar niet alle klachten en ingezonden brie-
ven betrokken. Ik heb telkens een deel van het materiaal onderzocht tot ‘theoretical
saturation’ was opgetreden, dat wil zeggen: totdat nieuw materiaal geen nieuwe
inzichten meer opleverde. De materiaalverzameling is steeds voorafgegaan door
een eerste verkenning, proefinterviews en dergelijke. Tijdens het veldwerk heb ik
een dagboek bijgehouden over besluiten en aanpassingen. Daarnaast heb ik een
bestand bijgehouden met daarin eerste observaties.

Wellicht is de grootste beperking van het materiaal het ontbreken van partici-
perende observatie bij mensen thuis. De interviews hebben weliswaar thuis plaats-
gevonden, maar op die manier is het niet mogelijk om te achterhalen hoe mensen
met verstoringen omgaan op het moment dat deze zich voordoen. De keuze om dit
niet te doen, heeft de volgende redenen. Ten eerste verwachtte ik dat observatie
thuis relatief veel tijd zou kosten waarin geen onderzoeksrelevante gebeurtenissen
waarneembaar zijn. Het is niet op voorhand te zeggen of en wanneer mensen zich
gestoord voelen. Ik had lang in de woning moeten verblijven om dat te kunnen
observeren. Ten tweede is observatie thuis een inbreuk op het dagelijkse leven, die
gerechtvaardigd moet worden met het belang van het onderzoek. Dat heeft tot
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gevolg dat mensen nadrukkelijk geattendeerd worden op geluidbelasting. Mijn aan-
wezigheid zou het omgaan met geluid daardoor kunnen vormen.

Tabel 1: overzicht materiaal burgers

Amsterdam Zürich Totaal

Interviews 47 42 89

Klachten 130/995* 120 250

Ingezonden brieven 71 77 148

Inspraakreacties 18 11** 29

Totaal 266 250 516

*Het gaat om 130 documenten met daarin 995 klachten
** Deze brieven vertegenwoordigen het grootste deel van duizenden gelijkluidende inspraakreacties

Tabel 2: kenmerken interviews

Amsterdam Zürich

Aantal gesprekken 47 42

Aantal personen 57 45

Lengte gesprekken in minuten 45-90 35-90

Politiek actief 13 10

In de volgende paragraaf ga ik in op de analyse van het persoonlijke materiaal. De
beleidsdocumenten heb ik deels ook op deze wijze benaderd.

4.5 Analyse

De belangrijkste bezigheid tijdens de analyse van het persoonlijk materiaal is het
interpreteren van stukken tekst. Dat heb ik deels inductief gedaan, door alles te be-
noemen wat mensen in verband brengen met geluidsoverlast, en deels deductief,
door doelgericht te zoeken naar het politieke discours in de persoonlijke uitingen.

Een hulpmiddel bij de analyse was het computerprogramma Atlas.ti. Net als
andere programma’s voor kwalitatieve data-analyse maakt Atlas.ti twee zaken mak-
kelijker: ten eerste het ordenen, opslaan en terugzoeken van materiaal en ten tweede
het interpreteren en analyseren van teksten, afbeeldingen, video of audio. De inter-
pretatie wordt ondersteund door de ‘code and retrieve’-mogelijkheden. Men voor-
ziet eerst al het materiaal van labels (‘code’). Daarna kan men alle fragmenten met
hetzelfde label terugvinden en als geheel opnieuw bekijken (‘retrieve’). Naarmate
het onderzoek vorderde, heb ik hier veel profijt van gehad. Terwijl ik verslag deed
van een analyse, kon ik snel en eenvoudig teruggaan naar de oorspronkelijke tekst
en die analyse checken. Het heeft ook geholpen om kwantitatieve redeneringen
(‘het komt vaak voor dat…’) te toetsen. De belangrijkste winst van computeronder-
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steunde kwalitatieve analyse is dat interpretaties voortdurend expliciet gemaakt
moeten worden. Voorlopige ideeën staan als het ware buiten de onderzoeker en
kunnen daardoor makkelijker getoetst worden. Voor een bespreking, ook van de
nadelen van dergelijke programma’s, verwijs ik naar de literatuur (Bryman 2004;
Carvajal 2002; Weitzman 2003).3

4.5.1 Kwaliteitscontrole

In toenemende mate besteden kwalitatief werkende onderzoekers aandacht aan
manieren om de kwaliteit van hun analyses te verhogen. Ik sluit me aan bij Silver-
man, die stelt dat de geloofwaardigheid van kwalitatief onderzoek aandacht verdient
(Silverman 2001 p.219-212).

De kwaliteitscontrole en geloofwaardigheid baseren deze onderzoekers vooral
op concepten, zoals ‘validiteit’, die ook in kwantitatief onderzoek gangbaar zijn
(Maso and Smaling 1998; Miles and Huberman 1994; Silverman 2001; Wester 1991).
Daarnaast probeert men kwaliteitscriteria te ontwikkelen die meer toegesneden zijn
op kwalitatieve analyses, bijvoorbeeld ‘transparantie’ van de analyse. Voor een over-
zicht van verschillende vormen van validiteit, geldigheid en generaliseerbaarheid
en de daarmee samenhangende procedures voor kwaliteitsverhoging verwijs ik naar
de genoemde literatuur.

Wanneer een bevinding daadwerkelijk slaat op het verschijnsel dat bestudeerd
wordt, is er sprake van een geldige uitkomst. Om de geldigheid te verhogen, heb ik
ten eerste diversiteit in het materiaal nagestreefd om zodoende uiteenlopende typen
overlast op het spoor te komen. Bij de analyse heb ik gewerkt volgens de principes
van voortdurende vergelijking en theoriegestuurde steekproeftrekking. Ik heb steeds
kleine delen van het materiaal gedetailleerd onderzocht en vergeleken met ander
materiaal. Op basis daarvan heb ik voorlopige interpretaties geformuleerd. Nieuw
materiaal heb ik vervolgens bekeken met de vraag of de voorlopige interpretaties
stand konden houden. In de eerste maanden van het veldwerk heb ik voorlopige
analyses doorgevoerd die van invloed waren op de verzameling van het materiaal.
Bovendien heb ik deels onderzocht hoe brieven of klachten tot stand komen om zo
de interpretatie van het materiaal aan te scherpen. De geldigheid is getoetst door
de codering gedeeltelijk te kwantificeren. Daarmee moest worden voorkomen dat
sommige details zich nestelen in het geheugen en daardoor op een patroon gaan
lijken. Meer in het algemeen maakt kwantificering het mogelijk om onderscheid te
maken tussen anekdote en voorbeeld (Silverman 2001). In het bijzonder heb ik
gelet op afwijkende gevallen. Ik heb systematisch gezocht naar gevallen waarin de
samenhang tussen beleidsdiscours en beleving niet of nauwelijks aanwezig lijkt te
zijn. Daarnaast heb ik aandacht besteed aan extreme of opvallende zaken, zoals een
bijzonder uitgesproken toonzetting of het gebruik van ongewone uitdrukkingen.

Betrouwbaarheid is, meer nog dan geldigheid, gebaat bij de kwaliteit van het
coderen. Het gebruik van Atlas.ti heeft hiertoe bijgedragen. Hierdoor is het be-
trouwbaarheidsvraagstuk inzichtelijker geworden, bijvoorbeeld wanneer de vraag
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aan de orde is of een bepaalde uitspraak als consonant of dissonant gecodeerd moet
worden. Er zijn verschillende manieren om de kwaliteit van de codering te ver-
hogen. Ik heb gebruik gemaakt van de ‘intercoder’ of ‘interrater reliability’ test. De
onderzoeker geeft daarbij een deel van zijn materiaal (bijvoorbeeld één pagina van
een interview of twee brieven) aan andere onderzoekers. Hij heeft het betreffende
stuk dan zelf al gecodeerd, maar laat nog niet zien hoe. De collega’s coderen het
stuk opnieuw met alleen algemene aanwijzingen over de vraagstelling en de uit-
gangspunten van het onderzoek. Vervolgens vergelijkt men de codering van de
onderzoeker met die van zijn collega’s. Naarmate de overeenkomsten groter zijn, is
de betrouwbaarheid van de meting (de codering) groter. Binnen hetzelfde onder-
zoekskader komen verschillende mensen immers tot vergelijkbare coderingen. De
mate van overeenstemming kan gegeven worden met behulp van de volgende for-
mule (Miles and Huberman 1994 p.64):

aantal overeenkomstige coderingen
Betrouwbaarheid = —————————————————————

aantal overeenkomstige en afwijkende coderingen

Belangrijker dan het percentage is de bespreking van overeenkomsten en verschil-
len. Dat opent nieuwe gezichtspunten en expliciteert veronderstellingen. Bij her-
haling zouden de verschillen kleiner moeten worden.

Gedurende de analysefase heb ik drie keer voorlopige bevindingen in kleine
kring besproken. Daarbij bleken de interpretaties van andere onderzoekers voor
ongeveer 75 procent overeen te komen met mijn interpretaties. Bovendien leverden
alle besprekingen aanvullingen op wat betreft de details van argumentatieve con-
structies. In een later stadium hebben studenten een deel van het materiaal geco-
deerd, en zij kwamen daarbij tot vergelijkbare bevindingen.

Bij de materiaalverzameling heb ik scherp gelet op spreiding over en binnen
verschillende bronnen. Dat draagt ertoe bij dat de uitkomsten van het onderzoek
aan representativiteit winnen. Daarbij gaat het niet om numerieke representativiteit,
maar om de inhoudelijke representativiteit. Ik kan niet beweren dat deze bronnen
naar verhouding overeenkomen met wat er in de gehele bevolking aan de hand is.
Het is op basis van dit onderzoek echter wel mogelijk om te stellen dat de belang-
rijkste typen verschijnselen, vormen van overlast, processen en interacties onder-
zocht zijn. De verschillen tussen Nederland en Zwitserland wat betreft de typen
verschijnselen zijn daarom representatief voor de populaties.

Ik heb het materiaal op onderdelen wel gekwantificeerd om de spreiding van
typen verschijnselen binnen dit onderzoek weer te kunnen geven. Voor de meeste
analysehandelingen heb ik niet het totale materiaal gekwantificeerd, maar een wil-
lekeurige steekproef daarvan. Ook heb ik in de interviews een vraag naar de mate
van geluidsoverlast opgenomen: de standaardvraag die in veel recent enquêteon-
derzoek gebruikt wordt. Zodoende kon ik onderzoeken of het discours dat mensen
zelf hanteren van invloed is op de mate van overlast.
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4.5.2 Van code naar theorie

In plaats van een beschrijving van alle stappen in het analyseproces wil ik tot slot
één voorbeeld geven om te laten zien hoe codering, interpretatie en theorievorming
in elkaar grijpen.

Nadat ik het materiaal had verzameld, ben ik begonnen een deel daarvan
nauwgezet te coderen. Eerst heb ik eenvoudige beschrijvende codes gekozen. Dat
leverde een lange lijst van ongeordende codes op. Vervolgens heb ik codes samen-
gevat, bijvoorbeeld tot de codefamilie ‘beleid’ waarvan ook de subcode ‘mainport’
deel uitmaakte. Na een aantal rondes van coderen heb ik alle delen van persoon-
lijke documenten die over de mainport gaan bij elkaar genomen en de vraag
gesteld of ik hier inderdaad het dominante discours in kon terugzien. Lange tijd
kon ik die vraag niet goed beantwoorden. Het mainportdiscours was duidelijk aan
de orde, maar tegelijkertijd hadden mensen er kritiek op, en namen ze er afstand
van. Kritiek kan ook betekenen dat mensen niet gevormd zijn door het dominante
politieke discours. Als de politieke praktijk zo dominant is, dan zouden we geen
conflict moeten zien, dacht ik. De oplossing hiervoor was de categorie ‘dissonan-
tie’. Er is een conflict en dat wordt gestructureerd door het dominante discours.
Mensen gaan in tegen het dominante discours, omdat het zich aan hen opdringt.
Tegelijkertijd reproduceren zij delen van hetzelfde discours.

In eerste instantie was dit slechts een vaag vermoeden, dat ik aan de hand van
persoonlijk materiaal heb getoetst. Vervolgens heb ik het begrip discourscoalitie
van Hajer erbij gehaald, omdat daar een verwante redenering aan de orde is. Later
heb ik gebruikgemaakt van sociaal-psychologische literatuur en meer gericht gezocht
naar discursieve dissonantie. Het concept bleek in aanzet beschikbaar te zijn. Kort-
om, het was redelijk eenvoudig om aan te tonen dát mensen in het dagelijkse leven
gebruikmaken van het dominante politieke discours, maar ingewikkelder om de
vraag te beantwoorden hóe zij daar gebruik van maken. De tweedeling consonantie
en dissonantie bleek hiervoor geschikt te zijn. Het coderen hielp op deze manier bij
het ontwikkelen van een theorie.
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5

Beleidsdiscours Amsterdam
Schiphol

In februari 2003 is de nieuwste startbaan van Schiphol geopend. De foto geeft een
indruk van de officiële opening. Het gezelschap heeft net een vlucht gemaakt en
stapt uit. We zien het conglomeraat dat we Schiphol noemen bij elkaar staan: voor-
overgebogen de president-directeur van de luchthaven Cerfontaine, naast hem
staatssecretaris Schultz van Haegen, die bij het ministerie van Verkeer en Water-
staat verantwoordelijk is voor luchtvaart, en president-directeur van de KLM Van
Wijk. Achter Cerfontaine staat de jurist van Schiphol en hoogleraar bestuursrecht
Koeman. Journalisten omlijsten het geheel.

Afbeelding 1: opening polderbaan in 2003
Bron: Foto Dijkstra



Het gezelschap lijkt opgetogen, en Cerfontaine knielt om zo dadelijk de grond te
kussen. Het lijkt alsof men een frustratie van zich afschudt. Zesendertig jaar na de
eerste plannen is de baan eindelijk open, precies op de plek die de luchthaven in
1967 in gedachte had. De Polderbaan is een sluitstuk en een overwinning. De groei
van de luchtvaart wordt verheerlijkt en bezield. Alle klachten en conflicten worden
even vergeten.

De foto is illustratief wanneer we, zoals Stallen, geluidbelasting als een sociale
relatie zien, als ‘you expose me’ (Stallen 1999; Stallen 2001; Stallen et al. 2004).
Het ‘you’, de verantwoordelijke voor de blootstelling, is op deze foto de coalitie van
luchthaven, luchtvaartmaatschappij, overheid en wetenschap. De aanwezigheid van
de staatssecretaris verleent de opening nationaal politiek gewicht. Het geheel kun-
nen we aanduiden als een macro-actor (Callon and Latour 1981; Latour 1991): een
machtsblok van verschillende bedrijven, de overheid en nationale identificaties. De
opening is een bijzonder moment in de zin dat we deze actoren zelden zo bij elkaar
zien. De macht van een macro-actor berust op de strategie van ‘black boxing’: de
vele, soms tegenstrijdige relaties binnen de macro-actor blijven meestal verborgen.
Een macro-actor ontleent z’n macht aan het feit dat doorgaans een van de samen-
stellende delen namens de anderen optreedt. In Nederland is dat meestal de lucht-
haven Schiphol.

In een recent vragenlijstonderzoek wordt Nederlanders gevraagd wie verant-
woordelijk is voor geluidsoverlast (Interview-NSS 2006). Het meest noemt men
‘luchthaven Schiphol’ (veertig procent), gevolgd door gemeente en rijksoverheid
(drieëndertig en dertig procent). Drie procent van de ondervraagden maakt lucht-
vaartmaatschappijen verantwoordelijk voor geluidsoverlast1. Schiphol, althans de
NV Luchthaven Schiphol, maakt echter geen lawaai, maar de vliegtuigen van
luchtvaartmaatschappijen. Schiphol lijkt in de beleving van mensen voor zowel de
luchthaven als de luchtvaartmaatschappijen te staan, precies zoals het concept
macro-actor voorspelt.

Door geluidsoverlast toe te schrijven aan Schiphol, worden andere veroorzakers
aan het zicht onttrokken, zoals luchtvaartmaatschappijen, verkeersleiders, passa-
giers, vliegtuigbouwers of internationale organisaties. Het leidt er ook toe dat wie
iets aan de geluidsoverlast wil doen, denkt Schiphol te kunnen aanspreken. Maar
de luchthaven is zelf niet direct bereikbaar voor klachten. Wie zich stoort aan vlieg-
tuiggeluiden, kan met de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS) bellen.
Veel bellers veronderstellen dat die commissie deel uitmaakt van de Schiphol Group
of van ‘de overheid’. Dat is niet juist: de commissie is formeel zelfstandig. Amster-
dam Airport Schiphol heeft alleen zitting in de CROS.

Toch is de veronderstelling van de klagers ook weer niet helemaal verkeerd.
De luchthaven presenteert zich als de spil van het politiek-economische veld. Kort
na de opening van de Polderbaan ontstaan er hevige protesten in Spaarnwoude.
Cerfontaine gaat naar een bijeenkomst in het dorp om de mensen toe te spreken.
Hij legt uit waarom er, ondanks de beloften van de minister, over delen van het
dorp gevlogen wordt. Cerfontaine belooft ook dat dit zal veranderen. Hij spreekt
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dus voor en namens het ministerie, de luchtverkeersleiding, de KLM en de ver-
keersvliegers. Dat de president-directeur van de luchthaven een dergelijke positie
heeft, is het resultaat van een langlopend politiek proces waarin Schiphol een
macro-actor is geworden.

Dit hoofdstuk heeft tot doel het dominante politieke hinderdiscours voor de lucht-
vaart rond Schiphol te beschrijven. In het hoofdstuk daarna moet dan blijken of
mensen dit discours overnemen. Het dominante discours ontrafel ik in twee stap-
pen: eerst komt de oorsprong van het hinderbeleid aan de orde en vervolgens het
huidige beleid. Dit levert geen allesomvattende geschiedenis van het hinderbeleid
voor de luchthaven Schiphol op. De nadruk ligt op processen van betekenisgeving
en de rol van burgers daarin. Ik let op praktijken waarin politieke definities op bur-
gers overgedragen kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het vaststellen
van grenswaarden of inspraakprocedures en het benoemen van mogelijke tegen-
stellingen in het dominante discours, die tot dissonanties in de beleving kunnen
leiden.

De discoursanalyse richt zich op de denkbeelden die in politieke praktijken ont-
staan en vervolgens het beleid bepalen. In die zin gaat het om een analyse van
machtsrelaties. Een dominant discours is een verzameling van beleidsconcepten,
story-lines en metaforen die het denken over geluidsoverlast structureren, gedragen
worden door discourscoalities en geïnstitutionaliseerd zijn in onder meer beleids-
maatregelen (zie hoofdstuk 3 en 4). In elke paragraaf wordt een onderdeel van het
dominante discours benoemd, en aan het einde van het hoofdstuk worden deze
overzichtelijk samengevat.

Een discoursanalyse van het hinderbeleid voor Schiphol is niet eerder gemaakt,
al zijn er wel aanzetten toe geweest (Abma 2001; Donicie 2003; Wagenaar and
Cook 2003). Het mainportconcept is een onderdeel van twee recente dissertaties
die ook een discoursanalytisch perspectief hanteren (Pestman 2001; Van Duinen
2004). Ik heb daarnaast gebruik kunnen maken van Bijstervelds onderzoek naar de
oorsprong van standaard geluidsmaten (Bijsterveld 2005; Bijsterveld forthcoming).
Stallen, Smit en Van Gunsteren hebben met behulp van de culturele theorie onder-
delen van het hinderbeleid van de laatste tien jaar geanalyseerd (Smit and Van
Gunsteren 1997; Stallen and Van Gunsteren 2002; Van Gunsteren 1999). Zij
wijzen erop dat beleid impliciet culturele denkbeelden bevat die vervolgens mede
bepalend zijn voor de verhouding tussen de overheid en haar burgers.

5.1 De oorsprong van het hinderbeleid: planologisering

De oorsprong van het hinderbeleid komt op twee manieren aan de orde. Eerst ga ik
kort in op het luchtvaartbeleid. Daarna gaat het om enkele aspecten van de betekenis
die de luchtvaart toegekend krijgt. In de tweede paragraaf komt meer uitgebreid aan
de orde hoe het hinderbeleid tussen 1955 en eind jaren zeventig vorm heeft gekregen.
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5.1.1 Luchtvaartbeleid

De luchthaven Schiphol komt voort uit een militair vliegveld bij het Fort Schiphol,
dat deel uitmaakte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Tussen 1916 en 1920
wordt het vliegveld gebruikt door het leger. Vanaf 1920, kort na de oprichting van
de KLM in 1919, komt de burgerluchtvaart vanaf Schiphol in beperkte mate op
gang. Het aantal vluchten stijgt tot 1926 niet boven de tienduizend en blijft tot de
Tweede Wereldoorlog steken op minder dan tachtigduizend (Dierikx and Bouwens
1997). Ik wil hier kort ingaan op de wijze waarop de opkomende luchtvaart aan de
bevolking gepresenteerd werd. In hoofdstuk 2 is al aan de orde geweest hoe bij-
voorbeeld het luchtvaartthemapark Aviodrome spreekt over de Uiver als “één
van de trotse hoogtepunten uit de geschiedenis van ons land”. Bekend is ook de
historisering van de KLM als ‘Vliegende Hollander’. Onderstaande afbeelding uit
een brochure van de luchthaven uit 1938 geeft een indruk van de presentatie van de
luchtvaart aan een breed publiek. Men wordt opgeroepen om de luchthaven te
bezoeken. In de jaren vijftig is Schiphol daadwerkelijk de grootste attractie van
Nederland. Er komen dan jaarlijks een miljoen bezoekers, die bovendien entree-
geld betalen (Dierikx and Bouwens 1997).
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De verheerlijking van de luchthaven wortelt ook in de politiek. Kort na het einde
van de Tweede Wereldoorlog maken Amerikanen en Nederlanders zich op om het
verwoeste vliegveld Schiphol te herbouwen. In oktober 1945 verleent de minister-
raad Schiphol de status van ‘wereldluchthaven van Nederland’. De luchthaven en
gemeente Amsterdam ontwikkelen daarna een ontwerp voor het nieuwe Schiphol.
In februari 1949 presenteert het College van burgemeester en wethouders van
Amsterdam het ‘Plan voor Uitbreiding’. In de inleiding gaat men amper in op de
economische baten van het luchtverkeer. De luchtvaart is deel van een nationaal
ontwikkelingsperspectief:

Fragment 1: Plan voor uitbreiding
“Nederland, dat reeds sedert eeuwen een vooraanstaande plaats onder de zee-
varende naties inneemt, heeft zich, gebruikmakend van zijn ligging in een der
drukste verkeersgebieden der aarde, in de afgelopen dertig jaren tevens tot een
luchtvaartmogendheid van betekenis ontwikkeld.” (Gemeente Amsterdam 1949)

De formuleringen lijken het koloniale verleden en de rol van Nederland als wereld-
macht in de Gouden Eeuw op te roepen. De tekst roept een nationale identiteit op.
Ook in de naamgeving ‘Koninklijke Luchtvaart Maatschappij’ zien we dat terug.

Dit korte citaat plaatst de luchthaven tevens in een historisch perspectief. Daar-
door lijkt het alsof de luchthaven als vanzelf voortkomt uit de loop van de geschie-
denis. Bovendien is het stuk geschreven om de plannen voor verdere uitbreiding
van de luchthaven te onderbouwen. Het hele rapport trekt het verleden door naar
de toekomst. Dit noem ik een trendredenering. Een trendredenering suggereert
een logisch en dwingend verband tussen verleden, heden en toekomst. De ontwik-
keling van de luchtvaart lijkt als vanzelf op een doel af te stevenen, en de politiek
kan alleen maar aansluiten bij deze teleologische ontwikkeling.

Daarnaast werkt een trendredenering met naturalisering: in dit geval het als
natuurlijk voorstellen van de luchtvaart. De vergelijking met de zeevaart doet het
voorkomen alsof de nieuwe luchthaven vertrouwd en aanvaardbaar is. Die analo-
gie zit ook in begrippen als luchtvaart, luchthaven, aan boord gaan en kapitein.
Naturalisering vindt ook plaats door middel van de naamgeving van het vliegveld.
Het vliegveld is vernoemd naar een geografische plek. Dezelfde wijze van naam-
geving past de luchthaven ook toe op de startbanen: Schiphol-Oost, Aalsmeer,
Kaag, Zwanenburg en Buitenveldert. Het bedrijventerrein ‘Schiphol-Rijk’ ontleent
zijn naam aan het buurtschap ‘Rijk’, waar tot de bouw van de Kaagbaan in 1959 63
families wonen2. Zoals de luchthaven op sommige momenten aan de hele natie
gekoppeld wordt, zo zijn de verschillende banen aan omliggende plaatsen gekop-
peld. De luchthaven eigent zich de fysieke ruimte en de betekenis ervan toe en
wordt daar onlosmakelijk mee verbonden.

De wijze van naamgeving doet vermoeden dat men destijds nog niet aan het
lawaai dacht dat het gebruik van de banen met zich mee zou brengen. Later ge-
beurt dat wel. De ‘Polderbaan’ is vernoemd naar een plek die geen inwoners lijkt te
hebben. Medewerkers van de luchthaven waren zich namelijk bewust van de drei-
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ging die van een naam als Hoofddorpbaan of Halfwegbaan zou kunnen uitgaan.3

‘Polderbaan’ bevat wel, net als de andere benamingen, een naturaliserende sug-
gestie. De baan hoort bij Nederland, net als een polder.

Ik heb hier gewezen op enkele symbolische aspecten van de opkomst van
luchtvaart op Schiphol: verheerlijking, nationale identificaties, trendredeneringen
en als aspect daarvan naturalisering. In het licht van de vraagstelling valt op dat
geluidsoverlast hier nog niet aan de orde is. De luchtvaart is wat dat betreft nog
onproblematisch. In de volgende paragraaf komt aan de orde hoe het geluid van
vliegtuigen in de jaren vijftig een probleem wordt.

5.1.2 Hinderbeleid

De ontwikkeling van het hinderbeleid voor Schiphol beschrijf ik hier als proces
van planologisering. Dat wil zeggen dat ambtenaren, politici en experts het nieuwe
verschijnsel vliegtuiggeluid benaderen met een bestaande aanpak: de planologie
(Faludi and Van der Valk 1994). De planologie is van oudsher sterk vertegenwoor-
digd in het Nederlandse beleid en is in de jaren dertig van de vorige eeuw tot een
zelfstandig vakgebied uitgegroeid. De planologische aanpak blijft tot op de dag van
vandaag bepalend voor het hinderbeleid. Daarom beschrijf ik de geschiedenis van
het hinderbeleid als een proces waarbij planologische principes gaandeweg op
geluidsoverlast toegepast worden. De planologische aanpak heeft de volgende ken-
merken:
– centralistische sturing,
– planning voor de lange termijn,
– langetermijnontwikkelingen worden uitgedrukt in statistieken, kaarten en sce-

nario’s,
– sturing door middel van ruimtelijke ingrepen,
– nadruk op wetenschap en expertise, waarachter politieke besluiten verborgen

kunnen worden, en
– de bevolking wordt als uniform en passief opgevat (tot de jaren zeventig hebben

burgers geen invloed op planologisch beleid).
In deze paragraaf beschrijf ik het vroege proces van planologisering (1955-1980). Ik
sta stil bij de commissie Kosten en de vraag hoe in de jaren zestig geluidsoverlast
en toelaatbaarheid gedefinieerd worden. Vervolgens ga ik in op de ontwikkeling
van contouren en de impasse die ontstaat wanneer uitbreiding en hinderbeperking
meer en meer tegenover elkaar komen te staan.

Planning
Bestaand onderzoek geeft een redelijk beeld van het tijdsbestek waarbinnen ge-
luidsoverlast van de burgerluchtvaart in Nederland een politiek thema is geworden
(Bijsterveld forthcoming; De Maar 1976; Dierikx and Bouwens 1997; Stokvis 1981).
Geluidsoverlast van vliegtuigen krijgt meer aandacht met de ontwikkeling van grote
propellermachines en straalvliegtuigen. Aanvankelijk richten de zorgen zich vooral
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op de geluidbelasting waaraan reizigers in de machines en op de startbanen bloot-
gesteld worden.

Geluidhinder speelt in 1949 in het plan voor uitbreiding nog geen enkele rol
(Gemeente Amsterdam 1949). Zes jaar later, in het rapport ‘Grondslagen’, komt
geluidhinder wel aan de orde. De oorsprong van die aandacht ligt in de luchthaven-
planning. Het rapport ‘Grondslagen’ (Gemeente Amsterdam 1955) gaat over de
uitbreiding van Schiphol en is geschreven door Studiebureau Schiphol. Deze com-
missie werkt in opdracht van het College van Adviseurs van de luchthaven en
bestaat uit vertegenwoordigers van de KLM, Dienst Luchthaven Schiphol, Dienst
Publieke Werken (gemeente Amsterdam) en de Rijksluchtvaartdienst (RLD). De
directeur van Schiphol is tevens voorzitter van het Studiebureau, dat volgens eigen
zeggen een “totale visie op de toekomstige luchtvaart” wil produceren (De Maar
1976 p.66). Het rapport besteedt op twee manieren aandacht aan geluidbelasting.
Ten eerste door uit te spreken dat door de groei van de luchtvaart en technische ont-
wikkelingen “het probleem van de hinder overal ter wereld actueler is geworden”.
Vakspecialisten hadden vernomen dat de nieuwste vliegtuigtypen storender zouden
zijn. Men verwijst daarbij met name naar protesten en beleidsgericht onderzoek in
New York. Ten tweede wijst men erop dat er conflicten kunnen ontstaan als gelijk-
tijdig met de luchtvaart ook het stedelijke woongebied groeit. Men refereert hier
onder meer aan de bouw van de Amsterdamse tuinsteden en de ontwikkeling van
noordelijk Amstelveen. Bijna niemand had nog straalvliegtuigen gehoord, en zowel
de omvang van de luchtvaart als de geluidbelasting waren nauwelijks in te schatten.
Geluidsoverlast is midden jaren vijftig een toekomstig probleem of risico. Juist die
onzekerheid over de toekomst, en niet de feitelijke belasting, brengt beleid op gang.
Dit is kenmerkend voor een planologische aanpak: men organiseert het heden met
het oog op de toekomst.

De verwachting dat geluid in de toekomst een probleem kan worden, is verwant
aan de trendredenering die hiervoor beschreven werd. De bouw van de luchthaven
vindt plaats met een langetermijnperspectief, en in dat perspectief komen ook lange-
termijnrisico’s aan de orde. De zorgen over geluidbelasting zijn noch door protes-
ten van omwonenden van Schiphol, noch door waarnemingen ingegeven. Vooral
de verwachtingen van plannenmakers en bestuurders in en rondom de luchthaven
geven de doorslag. Via deze kring komen andere planningsorganen en wetenschap-
pelijk onderzoekers met het onderwerp in aanraking.

In 1956 is het geluid van straalvliegtuigen op de luchthaven Schiphol voor het
eerst te horen. Vanuit het planologische perspectief schakelt de studiecommissie
het onderzoeksinstituut TNO in om de toekomstige geluidbelasting in te schatten.
Planners en politici gaan er op dat moment van uit dat geluidhinder voorkomen
kan worden door de functies ‘wonen’ en ‘verkeer’ van elkaar gescheiden te houden.
Het grote vertrouwen in maakbaarheid is kenmerkend voor de planologische aanpak.

De planners pleiten ervoor het banenstelsel zo te ontwerpen dat de vliegroutes
niet over bebouwde zones gaan. Omgekeerd zou in de vliegroutes niet gebouwd
mogen worden. Het conflict gaat in dit perspectief over het gebruik en de inrichting
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van de fysieke ruimte. Planologisering legt een verband tussen de op toekomstver-
wachtingen en groeidoelstellingen gebaseerde planning van fysieke voorzieningen
en de aanname dat geluidhinder op een vergelijkbare wijze gepland en gestuurd
kan worden. Men gaat ervan uit dat de toekomst te overzien is en gestuurd kan
worden door de nationale overheid, of het nu om woningbouw, luchtvaart of hinder
gaat.

De planologisering van geluidsoverlast heeft tot gevolg dat bepaalde spelers
relevant worden. De studiecommissie noemt met name de planologische dienst
van de provincie Noord-Holland en gemeenten Haarlemmermeer, Amsterdam en
Amstelveen, vanwege hun woningbouwplannen. Meer uit eigen beweging worden
de Rijksdienst voor het Nationaal Plan (later Rijksplanologische Dienst) en de
Commissie Westen des Lands actief. Zij vragen onder meer om wetenschappelijke
kennis over geluidbelasting en hinder. De medewerkers en directie van de lucht-
haven dringen aan op beleid dat hinder voorkomt. Tussen 1955 en 1960 pakt ook
de RLD het onderwerp op en pleit voor strenge maatregelen. Pas in de loop van de
jaren zestig, als de werkzaamheden van de commissie Kosten vorderen, verandert
het standpunt van de RLD ten gunste van de uitbreiding van Schiphol (De Maar
1976). Burgers spelen geen actieve rol in de planologische beeldvorming.

De planologisering van geluidhinder leidt er ook toe dat de schuldvraag op een
bepaalde manier gesteld en beantwoord wordt. Men gaat ervan uit dat de economi-
sche groei en de luchthavenuitbreiding een gegeven is. Vervolgens moet deze groei
door de centrale overheid met planningsinstrumenten afgestemd worden op andere
grootschalige ontwikkelingen, in dit geval de woningbouw. Slechte planning is uit-
eindelijk verantwoordelijk voor hinder.

Binnen het planologische denken ligt het voor de hand om het hinderbeleid in
een bepaalde richting verder te ontwikkelen. Planologie betekent denken in termen
van een ‘visie’ en daar horen toekomstverwachtingen, kaarten, berekeningen en
grenswaarden bij. In de volgende paragraaf komt aan de orde hoe geluidsoverlast
van vliegtuigen op die manier uitgewerkt wordt.

Kaarten en kennis
De kaart op de volgende pagina komt uit het eerder genoemde rapport ‘Grondsla-
gen’ uit 1955 en is waarschijnlijk de eerste poging om geluidbelasting te visualise-
ren. De banen die hier afgebeeld worden, bestaan op dat moment nog niet. Het
gaat om de verwachte belasting bij mogelijke vliegroutes. Het doel van deze kaart is
om te zien of luchtverkeerswegen en woonbebouwing elkaar mogelijkerwijs raken.

De stippellijn geeft de luchtverkeersweg aan, passend bij het planologisch dis-
cours. Dit is overigens weinig realistisch, omdat vliegtuigen zich meestal niet op
dergelijke rechte lijnen bewegen, maar al kort na de start in alle richtingen afbui-
gen. De planners hadden dan ook geen makkelijke taak. De RLD schrijft in 1959 aan
de provinciale planologische dienst van Noord-Holland dat er:
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Fragment 2: brief van de RLD 1959
“(...) helaas niet zodanige gegevens inzake het genoemde onderwerp ter beschik-
king staan, dat een positieve uitspraak kan worden gedaan omtrent de mate van
overlast welke in het gebied liggende in het verlengde van de door U aangegeven
startbaan van de luchthaven Schiphol in de toekomst zal worden ondervonden”
(De Maar 1976 p.97).

De planners van Schiphol zoeken in de jaren vijftig naar meer kennis over de te
verwachten geluidbelasting. Daarvoor wenden ze zich tot geluidsexperts en psycho-
logen. Universiteiten en TNO zijn verder gegaan met het ‘in kaart brengen’ van
lawaai. Het rapport van de commissie Kosten uit 1964 bevat een reeks nieuwe
kaarten, zoals de hiernaast afgebeelde.

De geluidbelasting is op deze kaart nog steeds een voorspelling, maar op een
gedifferentieerde manier. Men werkt met zogenaamde ‘geluidstroggen’, die grotere
en kleinere belasting weergeven. Geluidskaarten beantwoorden aan een specifieke
vraag naar kennis: ze verbeelden het te verwachten conflict om het gebruik van
ruimte en vertalen wat in het luchtruim gebeurt naar het landschap. Dat maakt het
ook denkbaar om met ruimtelijke ingrepen geluidsoverlast te sturen. In elk geval
wordt een nog onbekende en onoverzichtelijke situatie bespreekbaar. De mogelijke
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hoeveelheid reacties en conflicten ‘aan de grond’ wordt teruggebracht tot één een-
heid: de geluidbelasting. De geluidskaarten maken communicatie mogelijk tussen
verschillende overheden en andere partijen, maar ze structureren de communicatie
ook. De kaarten bakenen af wie wel en wie niet betrokken moet worden bij het
onderwerp. De kaartenmakers, de wetenschappers en de planners zelf worden
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onmisbaar. Afzonderlijke burgers hebben in het perspectief van de geluidskar-
tering geen rol. Beleidsmakers stellen vooral vertrouwen in experts.

De kaarten laten alleen maar geluid en ruimte zien, omdat men ervan uitgaat
dat mensen bij dezelfde hoeveelheid geluid op dezelfde manier zullen reageren. De
kaarten veronderstellen een akoestische definitie van overlast. Geluidbelasting is de
enige grootheid die telt. Maar de projectie en de akoestische definitie is nog met
veel onzekerheid omgeven. Ook in internationaal verband is men het verre van eens
over de wijze waarop geluid gemeten en berekend zou moeten worden (Bijsterveld
2005). De kaarten nemen wat dat betreft een voorschot op de toekomst. Ondanks
gebrekkige kennis tekent men precieze lijnen. De daadwerkelijke belasting kan ook
afwijken van de projectie door het onzekere aantal vliegbewegingen, wind, weer en
tal van andere omstandigheden. Naast de vele onzekerheden binnen het akoesti-
sche model, relativeert de RLD ook het akoestische model zelf. Nogmaals de boven-
genoemde brief:

Fragment 3: brief van de RLD 1959
“Naast physische spelen ook verschillende factoren van andere aard – zoals de
grootte van het menselijke uithoudingsvermogen inzake het verdragen van en
het wennen aan lawaai, alsmede het tijdstip (dag of nacht) en de frequentie waar-
mede in de naderingszone van de baan zal worden gevlogen – een rol ten aanzien
van het criterium in hoeverre van het geluid van vliegtuigen overlast wordt onder-
vonden” (De Maar 1976 p.98).

Naast de akoestische factoren stipt men niet-akoestische oorzaken van hinder aan,
maar die spelen van meet af aan een ondergeschikte rol in het Nederlandse beleid.

Het planologische en akoestische denken maakt ook dat men alleen bepaalde
maatregelen bedenkt: verbetering van vliegtuigmotoren, verdeling van vluchten over
gebieden en tijden, weren van lawaaiige toestellen, beperkingen voor de woning-
bouw, geluidsisolatie en de (versnelde) aanleg van nieuwe banen die over minder
dichtbevolkt gebied voeren. Veel van de huidige maatregelen gaan terug tot die tijd.
Zo wordt destijds bijvoorbeeld overwogen om de Zwanenburgbaan versneld aan te
leggen om Badhoevedorp en Amstelveen/Buitenveldert te ontlasten. Men gaat er
op dat moment van uit dat de hinder door de Zwanenburgbaan te verwaarlozen is.
Een bijna identieke ontwikkeling ziet men ook ten aanzien van de meest recente
baan. De Polderbaan wordt lange tijd als milieubaan omschreven, omdat door de
verplaatsing van vluchten minder mensen gehinderd zouden worden. De gebieden
ten noorden van de Polderbaan zouden zo ver van de startbaan liggen dat de belas-
ting nauwelijks tot hinder kon leiden. Maar net als in het geval van de Zwanenburg-
baan reageren de bewoners ten noorden van de Polderbaan fel.

Commissie Kosten
In de eerste jaren van het hinderbeleid dachten planners geluidsoverlast geheel te
kunnen vermijden. Daarvoor zou zowel bij de luchthavenontwikkeling als bij de uit-
breiding van Amsterdam, Amstelveen en andere gemeenten krachtig bijgestuurd
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moeten worden. In plaats daarvan roept de rijksoverheid in 1961 de Adviescommis-
sie Geluidhinder door Vliegtuigen in het leven. In lijn met de planologische benade-
ring moeten experts oplossingen aandragen en ‘objectieve’ maatstaven aanreiken
waar de overheid zich vervolgens op kan beroepen. Dezelfde overheid stuurt het
werk van deze experts echter aanzienlijk.

De commissie bestaat deels uit experts die al in de jaren vijftig met dit onder-
werp bezig waren en staat onder leiding van de Delftse hoogleraar akoestiek Kosten.
Ze krijgt de opdracht om “advies uit te brengen over de te treffen maatregelen om
ernstige geluidhinder veroorzaakt door vliegtuigen buiten luchtvaartterreinen te
voorkomen c.q. te bestrijden en eventuele voorstellen te formuleren tot wijziging
of aanvulling van bestaande wettelijke bepalingen.” De commissie neemt de uit-
gangspunten uit de jaren vijftig over:
– een akoestische benadering, dat wil zeggen de veronderstelling dat de hoeveel-

heid geluid de oorzaak is van overlast,
– een planologische benadering, dat wil zeggen dat geluidbelasting een ruimtelijk

probleem is, met name voor de woningbouw, dat opgelost moet worden door
centralistische planning,

– een risico benadering, dat wil zeggen dat men een poging doet om toekomstige
belasting in te schatten en te reguleren vanuit de aanname dat deze een pro-
bleem zal worden,

– een nadruk op wetenschappelijke kennis, en
– de definitie van burgers als slachtoffers en passieve objecten van beleid.
De oprichting en de werkwijze van de commissie Kosten zijn een institutionali-
sering van deze uitgangspunten, ofwel een discoursinstitutionalisering (Hajer
1995).

Aanvankelijk leeft bij de commissie het optimisme uit de jaren vijftig voort. Ze
doet verschillende voorstellen om geluidbelasting door ruimtelijke ingrepen geheel
te voorkomen. Zij pleit ervoor om de Buitenveldertbaan vanwege geluidsoverlast
niet in gebruik te nemen en de Zwanenburgbaan licht te draaien om zo het dorp te
ontzien. Beide voorstellen worden afgewezen. De commissie blijkt een zeer beperkte
speelruimte te hebben. Zoals de minister van Verkeer en Waterstaat bij de aan-
wijzingsbeschikking van 1965 zegt:

Fragment 4: Minister van Verkeer en Waterstaat 1965
“(...) dat het bezwaar van de geluidhinder – indien optredend – nochtans niet
opweegt tegen het nationale belang voor Nederland via Schiphol op het inter-
nationale luchtverkeersnet aangesloten te zijn.”

Tien jaar na aanvang van het hinderbeleid voor de luchthaven Schiphol wordt
duidelijk dat economische argumenten het hinderbeleid begrenzen. De leden van
de commissie leggen zich hier uiteindelijk bij neer, zoals uit het eindrapport blijkt:
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Fragment 5: eindrapport commissie Kosten
“Het probleem van geluidhinder door vliegtuigen is om verschillende reden
bijzonder moeilijk. De luchtvaart is immers sterk internationaal georiënteerd.
Een klein land kan het zich niet permitteren in nationaal verband ingrijpende
anti-lawaai-maatregelen te treffen die de internationale burgerlijke luchtvaart
belemmeren, daar men op deze manier de buitenlandse vliegtuigen weert”
(Adviescommissie Geluidhinder door Vliegtuigen 1967).

De commissie gaat mee in de trendredenering: de economische groei en internatio-
nale concurrentie worden als gegeven aangenomen. Nederland, “een klein land”,
kan “zich niet permitteren” om eenzijdig maatregelen te nemen. Dit mondialise-
ringsargument wordt meerdere keren herhaald zonder verdere onderbouwing. Van
de elf punten in de inleiding van het eindrapport gaan er acht over de internatio-
nale ontwikkelingen en de invloed daarvan op Nederland. In zes van de elf punten
wordt nadrukkelijk gewezen op de beperkte ruimte voor nationaal beleid en twee
alinea’s gaan over de urgentie van het probleem door te wijzen op conflicten in
andere landen. Ongeveer de helft van alle argumenten is een variatie op de ‘klein
land’-redenering. Binnen dit kader doet de commissie aanbevelingen:

Fragment 6: eindrapport commissie Kosten
“Het lag voor de hand dat de hinder door vliegtuiglawaai toenam met a) het aantal
overvliegende vliegtuigen, b) het lager overvliegen, c) de lawaaiproductie per
vliegtuig. Daardoor zijn overal ter wereld – niet alleen in Nederland – toestanden
gegroeid die thans dringend om voorzieningen vragen. De remedie ligt voor de
hand. Er zal moeten worden gestreefd naar het vergroten van de afstand tussen
luchthaven en woonwijk. Dit vraagt om planologische maatregelen, zoals het
scheppen van een gunstige onderlinge ligging in banen en woonwijken. Boven-
dien vraagt dit om een pakket technische maatregelen waardoor verkeer zodanig
wordt geleid, dat hinder minimaal wordt. Het resultaat van deze planologische en
technische maatregelen dient te zijn, dat de lawaaibelasting wordt beperkt tot een
zodanige omvang als uit een oogpunt van volksgezondheid toelaatbaar is”
(Adviescommissie Geluidhinder door Vliegtuigen 1967).

Opnieuw presenteert het rapport de economische groei en de daarmee verbonden
geluidbelasting als een onvermijdelijk proces. De commissieleden gaan niet in op
klachten of protesten, maar stellen zelf vast dat een ‘toestand’ om ‘voorzieningen’
vraagt. Daarbij denken zij aan planologische en technische maatregelen. De tekst
suggereert echter niet dat geluidsoverlast geheel vermeden moet worden. Daarvoor
in de plaats komt een nieuw criterium: toelaatbaarheid. Hinder moet ‘minimaal’
worden, of beperkt worden tot een ‘toelaatbare hoeveelheid’. De samenvatting pre-
senteert een reeks maatregelen hiervoor:
– De minister van Volksgezondheid dient een grens voor toelaatbare geluidbelas-

ting vast te stellen,
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– Die grens ligt volgens de commissieleden daar waar voor een derde van de bewo-
ners de grens van toelaatbaarheid is overschreden,

– De grens wordt vastgesteld op basis van een berekende lawaaibelasting,
– Overschrijding van de grens wordt voorkomen door het lawaai aan het vliegtuig

te verminderen, te zorgen voor afstand tussen woonwijken en luchthaven, en
door het aantal overvliegende vliegtuigen, de routes en de tijden af te stemmen
op de geluidbelasting,

– Rond elk luchtvaartterrein wordt een zone ingesteld waarbinnen de bestemming
tot woongebied uitgesloten is, en waarbuiten de grens van toelaatbaarheid niet
overschreden wordt, en

– De zonegrenzen worden opgesteld aan de hand van voorspellingen over de toe-
komstige belasting. Voor die voorspellingen moeten ‘deskundigen’ ingeschakeld
worden.

Hier tekent zich het beleid af zoals dat nu nog gevoerd wordt: de economische groei
staat voorop en hinder wordt geaccepteerd binnen bepaalde grenzen. De grenzen
worden gedefinieerd in termen van geluidbelasting en geluidsoverlast wordt daar
via dosis-effect berekeningen aan gekoppeld. Ook de geluidscontouren en zones
komen hier in beeld, net zoals de grote rol van experts. Cruciaal is de vraag wat toe-
laatbaar is. Waar ligt de grens, hoe wordt die vastgesteld, en welke rol spelen de
mensen die overlast ervaren daarbij? Hoe is de commissie uitgekomen bij ‘een
derde’? Dat komt aan de orde in de volgende paragraaf.

Wat is toelaatbaar?
Om te achterhalen wat de commissie verstaat onder toelaatbaarheid volg ik de
redenering van het eindrapport. De commissie begint het betoog over ‘algemene
gezichtspunten’ met de zelfgekozen beperking tot geluidhinder in ‘woonwijken’.
Hinder in recreatiegebieden is daarmee aanvaardbaar. De mate van hinder is vol-
gens de commissie een gemiddelde van de hinder die inwoners van een wijk indi-
vidueel ervaren. Er is sprake van overlast indien “meer dan een zeker percentage
der inwoners ernstig gehinderd is.” Deze definitie is noodzakelijk om ruimtelijke
grenzen te kunnen stellen. Indien men hinder alleen op het individuele niveau zou
beschouwen, is het onmogelijk om een grens te trekken. Men zou ook alle om-
wonenden van Schiphol samen kunnen nemen en zich alleen richten het aantal
gehinderden4, maar dat is binnen een planologische aanpak onvoldoende, omdat
men dan geen ruimtelijke grenzen kan aangeven. Men heeft daarvoor een maat
nodig die onderscheid kan maken in kleine gebieden. Daarom meet men overlast
op het niveau van woonwijken. Wat men onder ‘woonwijken’ verstaat, blijkt niet uit
de tekst. Men maakt geen onderscheid tussen nieuwbouw en de veelal geluidsge-
voeligere oudbouw, of tussen stedelijke wijken of dorpen, met hun uiteenlopende
geluidsomgeving. Elke woonwijk is in de akoestische benadering hetzelfde. Deze
simplificatie past bij het streven om één statistische benadering voor de hele regio
te ontwerpen.
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Hinderdefinities op wijkniveau hebben tot gevolg dat, zoals de commissie zelf
zegt, “een woonwijk niet-ernstig gehinderd kan zijn terwijl toch een zeker percen-
tage van de inwoners wel ernstig gehinderd is; omgekeerd zullen in een ernstig
gehinderde woonwijk niet-ernstig gehinderde inwoners voorkomen.” Terwijl de
meetwijze van hinder aan de ene kant standaardiserend werkt, worden aan de andere
kant verschillen in het leven geroepen. De ene hinder is de andere niet, afhankelijk
van de wijk. Wie ernstige hinder ervaart in een wijk met een lage hinderscore, krijgt
met ander beleid te maken dan iemand die ernstige hinder beleeft in een wijk met
een hoge hinderscore. De commissie beveelt bijvoorbeeld aan om gebieden met
een hoge concentratie ernstige hinder vrij te maken van woningen. Kennelijk is de
hinder daar reden om in te grijpen, terwijl even ernstige overlast in een ander
gebied dat niet is.5 Iedereen binnen hetzelfde gebied wordt gelijk behandeld, maar
mensen met dezelfde overlast worden verschillend behandeld wanneer ze in ver-
schillende wijken wonen. We zien hier duidelijk dat het ruimtelijk denken zwaar-
der weegt dan de hinder die mensen ervaren.

De commissie heeft vervolgens een vragenlijstonderzoek laten doen in een aantal
gebieden rondom de luchthaven. In de vragenlijst ging het om de kwaliteit van de
woonomgeving in het algemeen en geluidbelasting van Schiphol in het bijzonder.
De individuele hinderscores zijn vertaald in wijkscores. Vervolgens hebben de com-
missieleden onderzocht in welke mate de hinder op wijkniveau en de geluidbelas-
ting statistisch correleert. Net als in andere landen, aldus de commissie, is er een
duidelijk verband gevonden. Dit heeft de commissie als argument gebruikt voor
haar voorstel om hinder op basis van geluidsmaten te berekenen. Het geluid en de
hinder hangen volgens de commissie samen, en volgens de commissieleden is het
veel goedkoper en eenvoudiger om het geluid te meten dan de hinder. Dat voorstel
is overgenomen en vormt nog steeds de basis van het Nederlandse hinderbeleid.

Aanvankelijk spreekt het commissierapport over ernstige hinder zonder dat te
definiëren. Dat is mogelijk omdat hinder inmiddels een bekend en erkend pro-
bleem is. In die zin maakt de commissie gebruik van buitenwetenschappelijke
denkkaders. Later in het rapport geeft men wel een omschrijving. Hinder meet
men met een vragenlijst die de psycholoog Bitter in opdracht van de commissie
Kosten heeft opgesteld. In deze vragenlijst zijn zeven vragen opgenomen die teza-
men hinder moeten omschrijven: of men televisie kijkt en radio luistert en daarbij
gestoord wordt door vliegtuigen, en of men bij gesprekken, ‘ingespannen bezig-
heden’ of tijdens het slapen gestoord wordt. Op deze vragen konden omwonenden
met ‘vaak’, ‘soms’, ‘zelden’ of ‘nooit’ antwoorden. Bovendien waren er twee ja-nee
vragen: of men soms angst had, en of men soms trilling kon waarnemen. Wanneer
men op een van de zeven vragen met ‘vaak’, ‘soms’ of ‘ja’ heeft geantwoord, telt dit
als een punt. Voor de zeven vragen kunnen maximaal zeven punten gehaald wor-
den. Dat stellen de onderzoekers gelijk aan maximale hinder. De mate van hinder
loopt dan uiteen van nul tot zeven. De vragenlijst bevat een aantal opmerkelijke
zaken:
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1. Hinder is blijkbaar een kwestie van verstoring van vijf specifieke activiteiten. Andere
activiteiten worden niet bevraagd. Ook vraagt men burgers niet rechtstreeks naar
onaanvaardbaarheid. Dat oordeel ligt in handen van de professionals.

2. Stallen heeft erop gewezen dat in het onderzoek van Bitter en Kosten ‘vaak’ en
‘soms’ even zwaar wegen bij de bepaling van ernstige hinder (Stallen 2001). Er
is sprake van maximale hinder (zeven punten) indien een persoon vijf keer
aangeeft ‘soms’ gestoord te worden en twee keer met ‘ja’ antwoordt. Dezelfde
vereenvoudiging is er ook aan de andere kant van de schaal: wie vijf keer ‘zelden’
gestoord aankruist en twee keer met ‘nee’ antwoordt, wordt als hinderloos geteld.

3. De schaal ‘vaak-soms-zelden-nooit’ is niet evenwichtig. Wanneer het ene uiteinde
‘nooit’ heet, moet het andere uiteinde eigenlijk ‘altijd’ heten (of ‘bijna nooit’ en
‘bijna altijd’).

Het meetinstrument is niet alleen beperkt, het bevat bovenal geen grens van toelaat-
baarheid. Er is een verdeling tussen nul en zeven en meer niet. Laten we kijken hoe
Kosten en zijn collega’s dit probleem oplossen. In paragraaf vier, getiteld ‘ernstige
hinder’, staat:

Fragment 7: eindrapport commissie Kosten
“De commissie is van mening, dat de grens van de totale lawaaibelasting in woon-
wijken op 45 eenheden dient te worden gesteld, gezien de daarmee corresponde-
rende in tabel III-2 weergegeven hinder” (Adviescommissie Geluidhinder door
Vliegtuigen 1967 p.111-155).

Dit stuk presenteert een grenswaarde zonder onderbouwing. De geluidsgrens,
aldus het rapport, is bereikt wanneer een bepaalde mate van hinder is bereikt. Het
rapport vervolgt:

Fragment 8: eindrapport commissie Kosten
“Volgens de psychologische groep van het Instituut voor Gezondheidstechniek
TNO kan deze hinder als volgt onder woorden worden gebracht: ‘De tolerantie-
grens wordt voor circa 1/3 van de bevolking overschreden; gesproken moet worden
van overwegend matige hinder” (ibid.).

Nog steeds is er geen definitie van de grens en geen inhoudelijke afweging. Het
rapport herhaalt dat ‘andere experts’ stellen dat bij 45 eenheden geluidbelasting de
tolerantiegrens van een derde van de bevolking overschreden wordt. Maar nog
steeds is niet duidelijk waarom een derde een relevante grens is. De formulering
‘tolerantiegrens’ is bovendien misleidend, omdat niet tolerantie, maar feitelijke
verstoring gemeten is.

Opvallend is ook de onnauwkeurigheid van de omschrijving. Waar eerst sprake
was van precieze aantallen en percentages, staat hier ‘circa 1/3’ en ‘overwegend
matig’. In de daaropvolgende pagina’s geeft de commissie een reeks van argumen-
ten waarom ‘overwegend matige hinder’ wel degelijk een vorm van ernstige hinder
is, bijvoorbeeld:
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Fragment 9: eindrapport commissie Kosten
“Zoals blijkt uit tabel III-2 (...) gaat een lawaaibelasting 45 samen met een toe-
stand waarin een belangrijk percentage der getroffenen hinder van ernstige aard
ondervindt” (ibid.).

Uit percentages in een tabel zou de ernst blijken die eigenlijk nog gedefinieerd moet
worden. In plaats van een bepaling wordt hier de formulering ‘belangrijk percentage’
ingevoerd. In de samenvatting is dit vertaald naar ‘een vrij aanzienlijk percentage’.
Alledaagse redeneringen en suggesties zijn nodig om een grens te trekken. In feite
heeft de commissie de vraag waar de grens van toelaatbare hinder ligt niet uit de
gegevens kunnen afleiden die men heeft verzameld. Er is een willekeurige grens
getrokken, en die willekeur is verstopt achter cijfers, tabellen en verwijzingen. Dat
men niet tot een wetenschappelijk gefundeerde grens kan komen, heeft overigens
een eenvoudige oorzaak. Er zijn verdelingen, relaties en curves, maar de grens is een
normatieve keuze. Het gaat erom hoeveel lawaai mensen bereid zijn te accepteren,
maar dat hebben de commissieleden of hun onderaannemers niet onderzocht.
Binnen het planologisch discours laten politici de definitie van hinder aan experts
over, die op hun beurt grenzen stellen. Bij nader inzien zijn de grenzen echter door
politieke afwegingen gestuurd en willekeurig.

Luchtvaart binnen grenzen
De commissie Kosten stelt in 1967 voor om de contouren en zonegrenzen in de
ruimte vast te leggen:

Fragment 10: eindrapport commissie Kosten
“De zonegrens zal in principe lange tijd ongewijzigd moeten blijven. Bij de vast-
stelling ervan moet hiermee rekening gehouden worden” (ibid.).

De commissieleden argumenteren voorzichtig: “in principe”, “lange tijd” en “reke-
ning houden” zijn ruime formuleringen. Het is in de loop der jaren duidelijk ge-
worden dat de overheid geen al te harde grenzen accepteert. De overheid nam het
voorstel voor zonering aanvankelijk dan ook niet over. Het idee voor zonering bleef
wel voortbestaan in opeenvolgende commissies en onderzoeken. Het ministerie
van Volksgezondheid pakte het onderwerp op en vroeg de Gezondheidsraad om
een rapport over de effecten van geluidbelasting. Tegelijkertijd stelde het ministerie
van Verkeer en Waterstaat de zogeheten ‘normencommissie’ in. Die groep zou
opnieuw kijken naar de limieten en de daarmee verbonden maatregelen. Ook werkte
het ministerie ondertussen aan de voorbereiding van wetgeving voor zonering (Tan
and Waller 1989). De commissie die na de commissie Kosten aan het werk gaat,
probeert de ontwikkeling van de geluidbelasting opnieuw met behulp van kaarten
uit de beelden. De volgende kaart komt uit het Structuurschema Burgerluchtvaart
(SBL) van 1979 (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1979). In plaats van geluid-
belasting zien we op de kaart nu vooral grenzen in de ruimte. De planologische
benaderingen van hinder zet zich voort.
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In de jaren zeventig speelt onder meer de vraag of geluidhinder van vliegtuigen
onder de Wet geluidhinder of de Luchtvaartwet valt. Uiteindelijk kiest de overheid
ervoor om hinderbeleid voor vliegtuigen in de Luchtvaartwet te verankeren. Daar-
door worden voor verschillende geluiden ook verschillende grenswaarden geïn-
stitutionaliseerd. De Wet geluidhinder neemt een grens van tien procent ernstig
gehinderden als uitgangspunt voor beleid, terwijl de Luchtvaartwet de grens bij
vijfentwintig procent legt. Dat is opmerkelijk, want vanuit het akoestisch model
geredeneerd hebben alle geluiden bij gelijke belasting dezelfde effecten. De limie-
ten in de Luchtvaartwet uit 1974 (en 1979) beschrijft de Memorie van toelichting
dan ook als een compromis tussen de uitbreiding van de luchtvaart en de bescher-

Beleidsdiscours Amsterdam Schiphol 95

Kaart 3: structuurschema burgerluchtvaart 1979



ming van omwonenden. Dit compromis institutionaliseert de ontwikkelingen van
de voorafgaande twintig jaar. In de jaren vijftig ging men ervan uit dat overlast voor-
komen kon worden door vliegverkeer en woonbebouwing te scheiden, maar in de
jaren zestig zijn woningen gebouwd in de vliegroutes en nieuwe vliegroutes boven
woonwijken geopend. De Luchtvaartwet institutionaliseert die ontwikkelingen en
de overheid accepteert daarmee geluidsoverlast van de burgerluchtvaart rondom
Schiphol.

5.1.3 Impasse

Het duurt tot 1994, twee decennia na de voorstellen van de commissie Kosten,
voordat de geluidscontouren voor Schiphol wettelijk vastgelegd worden. Even lang
duurt het voordat een ander voorstel uit de jaren zestig, de bouw van een nieuwe
startbaan, politieke goedkeuring krijgt. Tussen de jaren zestig en de jaren negentig
verkeert de uitbreiding van Schiphol en het hinderbeleid in een impasse. Die im-
passe heeft twee oorzaken: het beleid zelf en de protesten.

Beleidsmakers hanteren vanaf eind jaren zestig geluidsoverlast als toetssteen
voor uitbreidingsplannen (Dierikx and Bouwens 1997). Verschillende commissies,
werkgroepen en planbureaus onderzoeken opties voor de ontwikkeling van Schip-
hol, vooral rondom het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (1979). Door-
gaans gaat het daarbij om de vraag hoe de groei van de luchtvaart mogelijk gemaakt
kan worden met een zo klein mogelijke belasting voor de omwonenden. Door de
enorme ruimtelijke omvang van de geluidscontouren ontstaat het beeld van een
haast onoverkomelijke tegenstelling. De oplossing zoekt men opnieuw in planolo-
gische ingrepen: de ligging van banen, dan wel de verplaatsing van (delen van) de
luchthaven naar een andere locatie. Door de planologisering van het hinderpro-
bleem zien betrokkenen een ‘vliegveld in zee’ als de ultieme oplossing.

Naast planologisering dragen ook protesten bij aan de genoemde impasse. Het
planologisch discours definieerde burgers vooral als passieve populatie. Burgers
hebben zich daar echter niet bij neergelegd. Ongeveer vijf jaar na het begin van het
hinderbeleid ontstaan er rond 1960 de eerste tekenen van publieke onvrede (De
Maar 1976; Dierikx and Bouwens 1997; Stokvis 1981). Er zijn enkele burgers die,
deels in samenwerking met lokale autoriteiten, de luchthaven of de nationale over-
heid laten weten dat zij geraakt worden door vliegtuiglawaai. Burgers maken ge-
bruik van de kansen die het hinderbeleid biedt. Ten eerste omdat geluidsoverlast
gaandeweg politieke erkenning krijgt, en ten tweede omdat concrete beslissingen
over de aanleg van banen en vliegroutes een aanknopingspunt bieden.

Aanvankelijk volgen protesterende burgers het beleidsdiscours. De groep ‘Lijn-
den in last’ koopt begin jaren zeventig een stuk grond op de plek waar de vijfde
baan moet komen (Kruijf 2002) en plant daar het ‘vijfde baanbos’. Ruimtelijke
middelen moeten de aanleg van een baan tegenhouden. Twintig jaar later wordt
hetzelfde actiemiddel nog een keer uitgevonden, zonder dat men van het eerste bos
weet: het Bulderbos.
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In de jaren zestig zien we ook de opkomst van de ‘Lastige Zwanenburgers’. De
oorsprong van de groep gaat terug tot de tijd dat de commissie Kosten in het
geheim verslag doet van de verwachte geluidbelasting van de Zwanenburgbaan.
Via de burgermeester bereikt het rapport enkele burgers van Zwanenburg. Een-
maal in hun handen schakelen ze een televisieprogramma in. Aanvankelijk pleiten
de Zwanenburgers er vooral voor om, zoals de commissie Kosten had voorgesteld,
de Zwanenburgbaan enkele graden te draaien. Dat zou het dorp meteen ontlasten.
De Zwanenburgers maken zich ook sterk voor plannen om een deel van het vlieg-
veld naar de Markerwaard te verplaatsen. Anders gezegd, de Zwanenburgers blij-
ven aanvankelijk binnen het politieke proces en vormen een discourscoalitie met
hun tegenstanders. Het ‘geluid is hinder’-denken en de planologische optiek liggen
ook aan hun uitingen ten grondslag. Later stellen de Zwanenburgers zich minder
meegaand op. Tussen 1970 en 1985 roepen zij een aantal ‘plagen’ af over Schiphol:
rookbommen, muizen in de vertrekhal, beschadigingen aan het Instrument Lan-
ding Systeem en andere acties. De spanningen lopen vooral in de jaren tachtig
hoog op. De overheid legt een link met terrorisme en laat soldaten patrouilleren op
Schiphol. Hoewel de acties radicaler worden, houden de Zwanenburgers niettemin
vast aan de plannen voor een vliegveld in zee. Ze gaan mee in de trendredenering
en in de akoestische verklaring voor hinder. Ook gaan zij ervan uit dat bestaande
politieke instituties het hindervraagstuk kunnen oplossen.

De protesten uit de jaren zestig tot tachtig kunnen volgens het resonantiemodel
geordend worden. De vroege acties van ‘Lijnden in Last’ en ‘Lastige Zwanenbur-
gers’ sluiten aan bij het dominante discours en blijven binnen de politiek gedefi-
nieerde speelruimte. Dit kan als consonantie betiteld worden. De latere acties van
de Zwanenburgers zijn weliswaar radicaler wat de actiemiddelen betreft, maar
blijven gericht op bestaande opties in het beleid en ontwikkelen geen alternatief
discours. In die zin is er sprake van een dissonante positie: men gaat gedeeltelijk
mee met het beleidsdiscours en gaat er gedeeltelijk tegenin.

Al met al produceert het beleid een impasse door geluidhinder in een planolo-
gisch perspectief te plaatsen. Onbedoeld stimuleert het beleid ook protesten, die er
mede toe bijdragen dat hinder en uitbreiding lange tijd tegenover elkaar staan. Hoe
men uit die impasse is gekomen, beschrijf ik in de volgende paragraaf.

5.2 Het huidige hinderbeleid: ecologische modernisering

Men komt uit de net genoemde impasse door een nieuwe manier van denken en
beleid maken: ecologische modernisering. Economie en ecologie, zo denkt men,
kunnen tegelijkertijd ontwikkeld worden zonder dat het een ten koste gaat van het
ander. Vertaald naar de luchtvaart betekent dat de opkomst van het mainport- en
milieubeleid. Hieronder ga ik eerst in op het luchtvaartbeleid. Vervolgens komt het
hinderbeleid zelf aan de orde en de nieuwe impasses die dit beleid voortbrengt.
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5.2.1 Luchtvaartbeleid

De opkomst en verspreiding van het mainportbeleid is redelijk goed beschreven.
Pestman doet dat in relatie tot de Betuweroute (Pestman 2001). Van Duinen be-
spreekt de ruimtelijke verbeelding van vier grote infrastructurele projecten waar-
onder ‘mainport’ (Van Duinen 2004). Beide proefschriften tonen aan dat de opkomst
van grote infrastructurele projecten mede afhankelijk is van de verbeelding van
belangen. In beleidsprocessen vinden langlopende en deels onbedoelde processen
van herdefiniëring plaats van de rol van overheid of ministeries, de waarde van
natuur, conflicten tussen ecologie en economie of de rol van burgers. Ik ga hier
kort in op de herdefiniëring van Schiphol als mainport.

Vanaf de jaren zeventig liberaliseren nationale staten de luchtvaart. Een aanzet
daartoe komt rond 1978 uit de Verenigde Staten en die wordt snel overgenomen
door de Europese Unie. Deregulering en marktwerking worden belangrijke elemen-
ten in het luchtvaartbeleid van nationale overheden en internationale organisaties
(Dierikx and Bouwens 1997 p.155). In Nederland vindt de liberalisering van de
luchtvaart plaats in samenhang met een herijking van het economische beleid. In
1981 pleit de door de regering aangestelde commissie Wagner voor een ‘nieuw
industrieel elan’ en voor een concentratie op de meest kansrijke bedrijfstakken. In
deze tijd wordt het denken en sturen in termen van ‘sterkte en zwakte’ en ‘kansen en
bedreigingen’ gangbaar. Efficiëntie en een investeringslogica staan centraal: schaarse
middelen moeten zo ingezet worden dat zij maximaal rendement opleveren. Met
name transport zou een van de speerpunten van het Nederlandse beleid moeten
zijn. Dat onderbouwt men met het historische argument dat Nederland door zijn
ligging altijd al heeft geprofiteerd van handel en transport. Het Kabinet-Lubbers I
neemt in 1982 de hoofdlijnen van de aanbevelingen van de commissie Wagner
over. In 1986 richt het ministerie van Verkeer en Waterstaat de commissie Neder-
land Distributieland op. Zij benadrukt het nationale belang van de sector als geheel
en wordt later geïnstitutionaliseerd in de vorm van een gelijknamige vereniging.
Het denken in termen van Nederland Distributieland heeft de weg vrijgemaakt
voor de bouw van een nieuwe startbaan op Schiphol en bijvoorbeeld ook voor de
bouw van de Betuweroute.

De rijksoverheid en het bedrijfsleven leveren een actieve bijdrage aan de libera-
lisering van de luchtvaart. Al in 1977 voert Schiphol in het zuidelijke deel van
Engeland een advertentiecampagne onder de titel ‘Amsterdam Airport Schiphol,
London’s Third Airport???’. KLM is de eerste Europese maatschappij die een nauwe
alliantie had met een Amerikaanse carrier en de Nederlandse overheid sluit als
eerste een ‘open skies’-verdrag met de Verenigde Staten.

Het lijkt voor de hand te liggen dat commerciële en macro-economische be-
langen hier een voorname rol bij spelen. Wat in het belang is van de NV Luchthaven
Schiphol en welke strategie daarbij past, staat echter niet vast. De luchthaven is
aanvankelijk deels een collectieve voorziening. Tot en met de jaren zestig is de
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bedrijfsvoering van Schiphol vooral op inkomsten uit landingsrechten gericht. Sinds
de jaren zeventig zoekt men nieuwe bronnen van inkomsten, en probeert men het
aantal starts en landingen op te voeren. Men past de interne bedrijfsstructuur aan
om Schiphol ‘dynamischer’ te maken (Dierikx and Bouwens 1997 p.210). Anders
gezegd: liberalisering is een proces dat ook de sector zelf verandert. Pas door libera-
lisering krijgt de luchtvaartsector meer commerciële en internationale ambities.

Onderdeel van de liberalisering is ook een verandering in het bedrijfsconcept
van NV Luchthaven Schiphol. Begin jaren tachtig doet het ‘hub’-concept via de KLM

zijn intrede. ‘Hub’ is de internationale variant van het Nederlandse mainportcon-
cept. Het ‘hub and spoke’-model is een schematische weergave van recente ont-
wikkelingen in een netwerk van verkeersstromen als gevolg van liberalisering.
Tegelijkertijd dient het als model voor mogelijke ontwikkelingen in Europa en
daarmee als uitgangspunt voor een bedrijfsstrategie. Het ‘hub’-concept bevat dus
een trendredenering: er is een ontwikkeling waarbij aangesloten moet worden.

In de eerste helft van de jaren tachtig positioneert Schiphol zich steeds nadruk-
kelijker als ‘hub’ of als ‘gateway to Europe’. Onder meer bestuursvoorzitter Smits
draagt deze strategie uit. Hij gebruikt daarbij een rapport waartoe de luchthaven
zelf opdracht heeft gegeven. Onder leiding van Arie van der Zwan wordt nagedacht
over de toekomstige positie van de luchthaven, en in 1986 verschijnt het rapport
‘Schiphol naar het jaar 2000’ (Van der Zwan and Bletz 1986). Van der Zwan was al
lid geweest van de commissie Wagner, die op haar beurt voortbouwde op het WRR-
rapport ‘De plaats en de toekomst van de Nederlandse industrie‘ van diezelfde Van
der Zwan uit 1980 (Van der Zwan 1980). Hierin hadden Van der Zwan en anderen
gepleit voor een krachtig, nationaal gestuurd ontwikkelingsbeleid gericht op be-
paalde sectoren.

Het rapport ‘Schiphol naar het jaar 2000’ is afkomstig van de luchtvaartsector,
maar presenteert zich als een onafhankelijke beschrijving. De titel ‘commissie-
rapport’ suggereert onpartijdigheid en deskundigheid. In de tekst is er sprake van
een ‘onafhankelijk oordeel’ (p.5). De keuze voor het ‘hub’-model wordt onderbouwd
met redeneringen als: Nederland is een ‘distributieland’, en Schiphol vormt een
‘schakel’ in ‘vele goederenstromen’. Schiphol is een ‘toegangspoort’ tot Europa, maar
er liggen concurrenten op de loer. De belangrijke positie van Schiphol in het Euro-
pees vervoersnetwerk maakt dat de luchthaven van groot belang is voor de Neder-
landse economie, aldus de auteurs.

Fragment 11: Schiphol naar het jaar 2000
“De economische betekenis van Schiphol gaat uit boven de luchthaven zelf. Schip-
hol kan zich verder ontwikkelen als kristallisatiepunt voor bedrijfsvestigingen en
zo bijdragen aan de opwaardering van Nederlands’ economische structuur” (Van
der Zwan and Bletz 1986 p.10).

De redenering houdt het midden tussen een reeds aanwezig groot belang en een
toekomstig groot belang. We zagen dat al bij de hierboven beschreven ‘trend’ in de
richting van hubvorming. Door de formulering ‘kan’ wordt ruimte voor regerings-
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beleid geïntroduceerd. Het rapport positioneert de luchthaven nadrukkelijk als
commerciële zaak van nationaal economisch belang. De economische potentie
van Schiphol wordt in het rapport van Van der Zwan meermalen onderstreept met
een analogie:

Fragment 12: Schiphol naar het jaar 2000
“Om van Schiphol als het ware een ‘Rotterdam van de lucht’ te maken, met de uit-
straling die dit heeft op onze economie als geheel, zal er de aankomende jaren
veel moeten gebeuren” (Van der Zwan and Bletz 1986 p.3, zie ook p.9).

Deze zinsnede uit 1986 is een van de aanzetten voor de volgende, inmiddels
vanzelfsprekende redenering: Nederland heeft twee mainports: de zeehaven van
Rotterdam en de luchthaven Schiphol. Destijds was die redenering niet gangbaar.
De auteurs plaatsen daarom dubbele aanhalingstekens: eerst door de redenering
‘als het ware’ en vervolgens letterlijk. De analogie tussen de Rotterdamse haven en
Schiphol bouwt wel voort op bekende metaforen. In paragraaf 1 is al het plan voor
uitbreiding uit 1949 aan de orde geweest, waarin zeevaart als voorloper van de
luchtvaart werd beschreven.

Hubvorming is in het rapport van Van der Zwan al aan de orde, maar het con-
cept mainport ontbreekt nog. Het woord is een Nederlandse uitvinding uit het
begin van de jaren tachtig, waarschijnlijk van de Rotterdamse hoogleraren Poeth en
Van Dongen (Van Duinen 2004). Zij deden destijds onderzoek naar de toekomst
van de Rotterdamse haven (Poeth and Van Dongen 1983). De auteurs menen een
trend waar te nemen waarbij transport en overslag van bepaalde goederen steeds
meer geconcentreerd wordt in centraal gelegen havens. Poeth en Van Dongen
redeneren met behulp van een netwerkmetafoor. De vorming van internationale
netwerken zien zij ook terug op het gebied van digitale communicatie en het ont-
luikende internet. In die groeiende netwerken ontstaan belangrijke knooppunten
of mainports.

Het begrip mainport, dat men aanvankelijk alleen voor Rotterdam gebruikt,
past men gaandeweg ook toe op Schiphol. Het begrip lijkt sterk op de begrippen
‘hub’ en ‘gateway’ die men voor Schiphol gebruikt. Bovendien worden deze begrip-
pen deels door dezelfde mensen bedacht en uitgedragen. In het discours van libera-
lisering, internationalisering, netwerken, concentratie op kansrijke economie en
een nadruk op nationaal beleid lijken beide havens ‘motoren van de economie’.
Zowel bij de NV Luchthaven Schiphol als bij het Gemeentelijk Havenbedrijf is men
aanvankelijk niet overtuigd van de mainportstrategie. Ook binnen deze organisa-
ties moet de nieuwe rol nog geaccepteerd worden (Van Duinen 2004 p.65-66). Dat
geeft aan dat de belangen van Schiphol en de Rotterdamse haven niet bij voorbaat
vaststaan, maar mede door het denken in termen van een mainport verschuiven.

Het concept mainport raakt snel verspreid in het politieke veld. Allereerst in
de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening uit 1988 en het Plan van Aanpak Schiphol
en Omgeving (Project Mainport en Milieu Schiphol) uit 1991. Deze beleidsvoor-
nemens markeren de institutionalisering van het concept, waarna rijksoverheid en
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sector het als vanzelfsprekend gebruiken. In de volgende paragraaf ga ik nader in
op beide rapporten. Hieronder noem ik eerst nog drie discursieve praktijken die
het mainportconcept kenmerken.

Uitvergroten: werkgelegenheid opeisen
Een van de meest herhaalde argumenten ten aanzien van de mainport is het effect
van Schiphol op de economie en werkgelegenheid van heel Nederland. Deze beteke-
nisverbinding is niet toevallig. Sinds eind jaren zestig wordt de ‘werkgelegenheid
Schiphol’ jaarlijks onderzocht. De cijfers die dat oplevert zijn op zichzelf waarschijn-
lijk juist. Waar het om gaat is het gebruik van die cijfers. Als voorbeeld geef ik hier de
presentatie van de werkgelegenheidsmonitor 2003 (Beekman 2003) op de website
van de luchthaven:

Fragment 13: werkgelegenheidsmonitor
“De groei van het aantal banen op Schiphol is de afgelopen jaren bijna altijd gro-
ter geweest dan in de rest van het land. De luchthaven is dan ook erg belangrijk
voor de werkgelegenheid in Nederland” (www.schiphol.nl juli 2004).

Hier wordt in algemene termen gesproken over ‘Schiphol’ en de luchthaven.
Achter de formulering ‘op Schiphol’ gaat de afbakening van het onderzoeksgebied
schuil. Het gaat om werkgelegenheid op het Schipholterrein, niet bij de NV Lucht-
haven Schiphol. In de tweede zin wordt deze nuance losgelaten, en worden alle
arbeidsplaatsen toegerekend aan ‘de luchthaven’. Van de bijna zestigduizend banen
op Schiphol neemt de Schiphol Group er ruim tweeduizend voor haar rekening. Het
overgrote deel van de arbeidsplaatsen is te vinden bij de luchtvaartmaatschappijen.
Door dit verschil weg te laten, ontstaat een imaginaire eenheid ‘werkgelegenheid
Schiphol’, die de luchthaven via internet en andere kanalen onophoudelijk uitdraagt.6

Naturalisering: groeimetafoor
Het is gangbaar om te spreken van de ‘groei’ van Schiphol. De uitdrukking ‘groei’
wordt regelmatig gebruikt als het gaat om economische activiteiten (Stone 1997).
‘Groei’ suggereert dat het om een organisch en natuurlijk proces gaat, waardoor
politieke afwegingen, keuzes en alternatieven op de achtergrond raken. Een varia-
tie op de groeiredeneringen is te zien in het volgende fragment uit het ‘Dossier
Schiphol’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit 2004:

Fragment 14: Dossier Schiphol
“Nederland is, net als veel andere landen in de wereld, vanaf de jaren 60 gecon-
fronteerd met een sterke groei van het internationale luchtverkeer. Om die groei
op te vangen werd de nationale luchthaven van Nederland, Schiphol, stapsgewijs
verder uitgebreid en verbeterd.” (http://www.luchtvaartbeleid.nl/dgl/dossiers/
dossier+schiphol/default1.asp?id=62, bezocht medio 2004)

De toename van het aantal vliegbewegingen is in dit stuk een onvermijdelijk gege-
ven. Luchtvaart ontwikkelt zich volgens een ijzeren trend, en de speelruimte van
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beleid beperkt zich tot het ‘opvangen’ van die ontwikkeling. De groeimetafoor is
onderdeel van een trendredenering. Net als bij de ‘werkgelegenheid Schiphol’
worden door de groeimetafoor verschillende bedrijven en organisaties op één hoop
gegooid. Overigens gebruiken niet alleen de voorstanders van de luchtvaartuitbrei-
ding de groeimetafoor. Milieudefensie schrijft in oktober 2004 op haar website:
“Schiphol groeit, en de overlast van Schiphol groeit mee”.

Mondialisering: naamgeving
Zoals in paragraaf 5.1 beschreven heeft het vliegveld de locatie Schiphol aan zijn
naam toegevoegd: NV Luchthaven Schiphol. Eind jaren negentig kreeg de luchthaven
een andere naam. De juridische naam is nog steeds NV Luchthaven Schiphol, maar
in het openbaar presenteert men zich met de merknamen Schiphol Group en
Amsterdam Airport Schiphol. De nieuwe namen maken deel uit van het streven
om bedrijfsactiviteiten in het buitenland te ontplooien. Vandaar het Engels en de
grotere nadruk op Amsterdam. De mondiale ambitie komt ook naar voren in het
bedrijfsstrategisch concept ‘Creating Airport Cities’:

Fragment 15: airport cities
“Een ‘Airport City’ is, behalve een multimodaal vervoersknooppunt (...) een
locatie die haar bezoekers en de daar gevestigde internationale bedrijven 24 uur
per dag diensten biedt op het gebied van winkels, horeca, informatie en commu-
nicatie, zakelijke vestigings- en vergaderfaciliteiten en ontspanning.” (Schiphol
Group 2002)

Ditmaal is Schiphol zelf de stad en niet meer een aanhangsel van Amsterdam. De
metafoor ‘City’ verankert de luchthaven. Steden kunnen immers niet naar believen
verplaatst of verkleind worden. Bovendien gaat het hier niet om zomaar een stad,
maar om een ‘City’: een deel van een globaal netwerk van steden. De discursieve
status van ‘stad’ brengt een grote mate van autonomie met zich mee en vergroot
bovendien de indruk van complexiteit. Waar de luchthaven eerst afhankelijk was
van omliggende plaatsen, is Schiphol nu de ‘hoofdstad’ van die regio geworden.

Tot slot: het mainportconcept is midden jaren tachtig bedacht om de luchtvaart
opnieuw te positioneren. Het is een moderne versie van de trendredenering die we
al in de jaren veertig en vijftig zagen. De luchtvaartsector, overheid en wetenschap
stellen de ontwikkeling van de luchtvaart als onvermijdelijk, doelgericht en haast
natuurlijk voor. Bovendien koppelen zij de luchthaven opnieuw aan de nationale
identiteit. Ze leggen de eerste jaren geen link met geluidsoverlast wanneer zij het
over mainport Schiphol hebben. In die zin herhaalt zich de naoorlogse periode,
waarin de wederopbouw van de luchthaven werd besproken zonder aandacht voor
negatieve ontwikkelingen. De naturaliserende economische trendredenering en natio-
nale identificaties gaan voorbij aan geluidsoverlast. Hoe dit thema wel opnieuw
geïntroduceerd wordt, komt nu aan de orde.
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5.2.2 Ecologische modernisering

In hetzelfde beleidsproces waarin Schiphol tot ‘mainport’ verheven wordt, komt
iets later een koppeling tot stand met ‘milieu’. Daarbij speelt het discours van ecolo-
gische modernisering een grote rol. Volgens Hajer wordt ecologische modernise-
ring in de jaren tachtig in Nederland en daarbuiten het structurerende discours
voor milieuproblematiek (Hajer 1995). Ecologische modernisering betekent vol-
gens Hajer een erkenning van het structurele karakter van milieuproblemen en de
verwachting dat deze problemen met bestaande politieke instituties op te lossen zijn.
Er is in dat perspectief geen sprake van een institutionele crisis, zoals Beck (1986)
die bijvoorbeeld beschrijft. Belangrijk is efficiency: kosten en baten van vervuiling
en tegenmaatregelen worden becijferd en tegen elkaar afgewogen. De stelling is
dat milieuvraagstukken oplosbaar zijn binnen een ‘positive-sum game’: economie
en ecologie kunnen gelijktijdig ontwikkeld worden.

Er zijn overeenkomsten tussen ecologische modernisering en het mainport-
concept. Beide maken deel uit van een neoliberale herformulering van bestaande
ideeën en problemen. In beide gevallen staan investeringen, kosten-baten analyses
en monetaire waardering centraal. Beide komen samen op het gebied van de plano-
logie. De Rijksplanologische Dienst is deel van het ministerie van VROM, waar tij-
dens de voorbereiding van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening ook wordt gewerkt
aan het eerste Nationale Milieubeleidsplan (NMP), dat gepubliceerd wordt in 1989.
Het NMP staat, net als de Vierde Nota, voor een gebiedsgerichte benadering en pleit
voor milieubeleid met behulp van ruimtelijke ordening. Mainport en ecologische
modernisering bevatten een vergelijkbare visie op de toekomst: de toekomst van
Nederland wordt bedreigd, maar de dreiging is met ruimtelijk, ontwikkelingsgericht
beleid te pareren7. Voor geluidhinder heeft dit belangrijke consequenties. Vanuit eco-
logische modernisering bekeken, is het niet langer nodig om te kiezen tussen groei
en bescherming van omwonenden. Alle belangen kunnen gediend worden, aldus
de heersende opvatting van die tijd. Hoe dat uitgewerkt wordt komt nu aan de orde.

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
Bij de Rijksplanologische Dienst legt men voor het eerst een verband tussen het
mainportbeleid en geluidbelasting rond Schiphol. De planologische traditie van het
hinderbeleid zet zich voort.

Voorafgaand aan de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening laat de RPD een aantal
verkenningen uitvoeren, waaronder de Ruimtelijke Verkenning Hoofdinfrastruc-
tuur (RUVEIN) uit 1986. Daarin vinden we ook de voorzichtige toepassing van het
begrip mainport voor Schiphol:

Fragment 16: RUVEIN

“Evenals bij de zeehavens is er ook bij de luchthavens sprake van de opkomst van
‘mainport’-ontwikkeling met bijbehorende rond-de-werelddiensten” (Rijksplano-
logische Dienst 1986 p.59).
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Het citaat gaat in beginsel om goederenvervoer. De vergelijking tussen de lucht-
haven en de zeehaven wordt nog expliciet gemaakt, en er staan aanhalingstekens
rond mainport, wat erop wijst dat het concept nog niet gangbaar is. De auteurs
vermelden onder voetnoot 49 de bron van deze uitspraak: een gesprek met twee
medewerkers van de NV Luchthaven Schiphol in het najaar van 1985.

In het RUVEIN-document besteedt men ook voor het eerst aandacht aan de ge-
volgen van een mainportstrategie voor de geluidhinder bij de omwonenden van
Schiphol. Het rapport behandelt geluidbelasting als een van de vele negatieve effec-
ten van uitbreiding van het vliegverkeer op de lange termijn (Rijksplanologische
Dienst 1986 paragraaf 2.8 en 6.4). De auteurs stellen de vraag welke scenario’s voor
infrastructurele ontwikkeling er zijn, en welke gevolgen die hebben.

We zien hier een voortzetting van het planologisch perspectief op geluidhinder
van de jaren zestig. Maar meer nadrukkelijk dan voorheen heeft de ruimtelijke ont-
wikkeling een economische taak gekregen. Hajer en Zonneveld spreken hier van
economisering van de ruimtelijke ordening (Hajer and Zonneveld 2000). Voorheen
lag in de ruimtelijke ordening meer nadruk op ‘wonen’ en een scheiding van stad en
land. Nu gaat het vooral om ‘werken’. Verkeer en vervoer worden niet als functies
binnen een allesomvattend plan gezien, maar als centrale elementen in een econo-
misch perspectief. In dat perspectief is ‘economie’ niet meer één geheel, maar wor-
den bepaalde gebieden belangrijker geacht dan andere. Beleid moet zich concentre-
ren op de economische sectoren en regio’s waar met dezelfde investering het meeste
resultaat kan worden behaald. Meer in het algemeen wordt het in deze tijd gangbaar
om economie en infrastructuur nauw met elkaar in verband te brengen. Het infra-
structuurbegrip wordt hierdoor ook steeds ruimer. Veel beleidsterreinen worden in
de jaren tachtig en vooral in de jaren negentig omschreven met het concept ‘infra-
structuur’: de ruimtelijke en economische (hoofd)infrastructuur, de kennisinfrastruc-
tuur en de ecologische hoofdstructuur (Hajer en Zonneveld 2000). Men spreekt zelfs
van een sociale infrastructuur waarin geïnvesteerd kan worden (Bröer et al. 2001).

De economisering van de planologie en de koppeling van mainport aan ge-
luidsoverlast werd in 1988 vastgelegd met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening.
In de ‘beleidsvoornemens’ van de nota staat dat Nederland een ‘distributieland bij
uitstek’ is: “De luchthaven Schiphol en de zeehaven Rotterdam zorgen daarvoor
(...)” (Ministerie van VROM 1988 a p.13). Het stuk is in vergelijking met eerdere
rapporten weinig precies over de inhoud van het concept mainport en waarschuwt
ervoor dat Nederland het ‘Jutland van Europa’ dreigt te worden. Het mainportcon-
cept verleent ook meer kracht aan de uitbreiding van het banenstelsel, die in de
Vierde Nota al aan geluidhinder gekoppeld wordt:

Fragment 17: RUVEIN

“De positie van de luchthaven Schiphol zal worden versterkt door de volgende
maatregelen: (...) Binnen de gestelde milieuhygiënische voorwaarden dient een
maximale benutting van de afhandelingscapaciteit voor vliegtuigen, passagiers
en vracht (...) mogelijk te blijven. (...). Daarnaast zal nadere studie worden verricht
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naar capaciteitsverruimde maatregelen om de toenemende piekbelasting (samen-
hangend met de toenemend sterker wordende ‘draaischijffunctie’ van Schiphol)
op te vangen. In de eerste plaats moet hierbij worden gedacht aan een intensive-
ring van het (...) gebruik (...) waardoor de aanleg van een vijfde baan mogelijk
voorkomen kan worden. Ruimtelijk dient echter de eventuele aanleg van een
vijfde baan niet onmogelijk te worden gemaakt” (ibid. p.109).

‘Capaciteit’ wordt in dit stuk in een beperkend kader van ‘milieuhygiënische voor-
waarden’ geplaatst. Binnen dat kader wordt de deur opengezet naar de bouw van
een nieuwe startbaan. Dit gebeurt zeer voorzichtig door eerst de benutting van de
bestaande banen te noemen en het streven te uiten om een nieuwe baan te voor-
komen.

Het voorgaande citaat is deel van de ‘beleidsvoornemens’ van de nota en is,
volgens de regels voor een planologische kernbeslissing (PKB), voorgelegd voor
publieke inspraak en overleg. De consultaties zijn verwerkt in het slotdocument:
de ‘regeringsbeslissing’ van december 1988. Ten opzichte van het startdocument
zijn twee wijzigingen opvallend. Ten eerste wordt er over het algemeen meer aan-
dacht besteed aan milieuvraagstukken. Ten tweede zien we dit nauwelijks terug
waar het gaat om Schiphol (paragraaf 3.2). Over geluidhinder en uitbouw staat er
juist minder in dan in de vorige versie:

Fragment 18: PKB 1995
“De regering is verheugd dat in het bestuurlijk overleg over de Vierde Nota is
afgesproken een afzonderlijk plan van aanpak te maken voor het verhogen van de
kwaliteit van het leefmilieu in het gebied rond Schiphol. De zoneringscontouren
uit het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen vormen hierbij het uitgangs-
punt. In het plan van aanpak zal worden bezien hoe de verdere groei van Schiphol
kan worden opgevangen en welke maatregelen daarvoor nodig zijn” (Ministerie
van VROM 1988 b p.134).

Het consultatieproces leidt ertoe dat het Rijk beleid wil maken voor het ‘leefmilieu’.
Daarvoor wil men de ‘zoneringscontouren’ voor geluidhinder uit het Structuur-
schema Burgerluchtvaart gebruiken. Het stuk definieert leefmilieu vrij nauw, name-
lijk als afgeleide van geluidbelasting. Lawaai is daarmee een metonym voor het
leefmilieu geworden. De redenering ‘groei binnen grenzen’ uit het startdocument
heeft in de loop van de consultatie kennelijk voldoende medestanders gekregen.

De veranderingen in de aanloop tot de Vierde Nota zijn het gevolg van verande-
ringen in de denkwijze. De nota’s over ruimtelijke ordening gaan niet gepaard
met financiële middelen en moeten door anderen worden uitgevoerd. Het plan-
proces staat en valt daarom met overreding en overtuiging, met concepten en
denkbeelden die de toekomst verbeelden en gelijktijdig aansluiten bij bestaande
opvattingen (Faludi and Van der Valk 1994; Hajer and Zonneveld 2000; Pestman
2001; Throgmorton 1993; Van Duinen 2004). We kunnen de uitkomsten van het
proces dan ook zien als aanwijzing voor een dominant wordend discours. De groei
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van Schiphol wordt als wenselijke mainportontwikkeling gedefinieerd en gekop-
peld aan milieudoelstellingen met als belangrijk instrument de geluidscontouren.
Op dat moment is niet aan de orde dat geluidscontouren maar in beperkte mate
bescherming bieden aan omwonenden. Zoals we eerder zagen zijn de contouren
juist zo ontworpen dat een groot deel van de hinder geaccepteerd wordt.

Milieubaan
Sinds de jaren zestig zijn er twee claims wat betreft de inrichting van de burger-
luchtvaart: de wens van de luchthaven om een nieuwe baan aan te leggen, parallel
aan de Zwanenburgbaan, en het streven om de geluidbelasting door middel van
contourenbeleid in toom te houden. Beide doelstellingen worden in de jaren negen-
tig in beleid omgezet. Beleidsmakers maken gebruik van het discours van ecologi-
sche modernisering om het conflict en de startbaan anders te positioneren. Dat
doen zij vooral met behulp van een win-winredenering.

Een win-winredenering houdt om te beginnen in dat tegengestelde zaken met
elkaar verbonden worden. Met het Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving (PASO)
ontstaat vanaf 1991 een gezamenlijk beleidskader voor uitbreiding en hinderbeper-
king. In de titel slaat men door middel van ‘en’ al een brug. Dezelfde formulering
gebruikt men ook in het uiteindelijke besluit: de PKB Schiphol en Omgeving uit
1995. In de tussenliggende tijd start de overheid het Project Mainport en Milieu
Schiphol (PMMS):

Fragment 19: PASO

“Het centrale thema van het Plan van aanpak wordt gevormd door de duurzame
ontwikkeling van de mainport, waarbij wordt uitgegaan van een beheerste, ge-
richte groei” (PASO, p.9).

De ‘mainport en milieu’-redenering komt hier op drie manieren tot uitdrukking:
‘duurzame ontwikkeling van de mainport’, ‘beheerste groei’ en ‘gerichte groei’. Tel-
kens worden ontwikkeling en begrenzing samengenomen. De dubbelredenering
krijgt in de loop van de jaren negentig een meer uitgewerkte vorm. De PKB Schiphol
en Omgeving (1995) bevat uitspraken zoals: ‘groei, mits’, ‘evenwicht’ en ‘beide
componenten nevengeschikt’. Nieuw is de uitdrukking ‘kleine mainport’. In dat
concept is de luchthaven groot en klein tegelijk. De inleiding van de PKB bevat een
paragraaf met de titel ‘Grenzen aan de groei’, een verwijzing naar het gelijk-
luidende eerste rapport van de Club van Rome.

Binnen het win-windenken krijgt de geplande startbaan een nieuwe betekenis.
Ze verandert van een bedreiging in een mogelijkheid om hinder te beperken. Daar-
voor was de uitvinding van de story-line ‘milieubaan’ doorslaggevend.

Fragment 20: PASO

“Een extra baan (…) biedt geen wezenlijke vergroting van de capaciteit van de lucht-
haven. (…) Getoetst aan de duurzame ontwikkeling is een mainport Schiphol
mogelijk als wordt uitgegaan van een vijfbanenstelsel. (…) Een extra baan maakt
een aanzienlijke verbetering van de leefmilieukwaliteit mogelijk” (PASO 4.2.1.1).
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Dit stuk stelt dat een extra baan vooral bedoeld is om de ‘leefmilieukwaliteit’ te ver-
beteren. Die gedachte is helemaal in lijn met ecologische modernisering, waarin de
milieudoelstelling door groei (extra baan) wordt bereikt. Het plan gebruikt hier de
formulering ‘leefmilieukwaliteit’, wat een samenvoeging is van ‘leefmilieu’ en
‘milieukwaliteit’. Leefmilieu werd eerder al vrij nauw gedefinieerd als afgeleide van
geluidbelasting. Nu wordt ook ‘milieukwaliteit’ teruggebracht tot akoestische emis-
sies. CO2-uitstoot en andere milieueffecten zijn van minder belang. Lawaai is dus
inmiddels ook een metonym voor milieu geworden.

In de PASO en daaropvolgende stukken spitst zich de argumentatie toe op de
aanleg van wat nu de Polderbaan is. De bouw van de baan binnen de geluidsgren-
zen symboliseert en institutionaliseert de dubbeldoelstelling. De combinatie van
contouren en de nieuwe baan komt bijvoorbeeld in onderstaande kaart tot uitdruk-
king. Op zijn beurt draagt de kaart ertoe bij dat de groei van Schiphol blijvend als
ruimtelijk probleem van geluidbelasting wordt gezien.
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De kaarten uit de jaren negentig combineren de logica van de kaarten uit de
jaren vijftig en zestig, waarin de toekomstige belasting wordt geschat, en de kaarten
uit de jaren zeventig en tachtig, waarin grenzen aan belasting getekend worden. Op
deze kaart is alvast de nieuw te bouwen baan ingetekend (linksboven), alsmede de
nog op te stellen contouren. De kaart verbeeldt de mainport- en milieudoelstelling
en gaat uit van een planologisch perspectief.

Milieudefensie
Door het mainport- en milieubeleid wordt Milieudefensie de belangrijkste belangen-
behartiger van omwonenden die overlast ervaren. Omdat hinder een nationaal
milieuprobleem wordt, ligt het voor de hand dat de nationale milieubeweging het
thema oppakt.

Milieudefensie raakt in 1993 betrokken bij het dossier Schiphol, drie jaar na
aanvang van het mainport- en milieubeleid. In die tijd is er een personele verande-
ring – W. Duyvendak wordt campagneleider – en hoort men alarmerende berichten
over de invloed van luchtverkeer op de luchtvervuiling. Er is een gevoel van urgentie,
en men bedenkt een drieledige strategie. Ten eerste richt men zich op geluidhinder
als centraal thema, vanuit de gedachte dat hinder direct tastbaar is voor burgers en
zich daardoor leent voor mobilisering. Ten tweede probeert men samen te werken
met bestaande bewonersorganisaties. Ten derde richt Milieudefensie zich meer in
het bijzonder op de vijfde baan, omdat die een concrete uiting van het beleid is. Het
optreden van Milieudefensie sluit daarmee nauw aan bij het mainport- en milieu-
discours. Men onderschrijft dat geluidhinder en geluidsgrenzen centraal moeten
staan en neemt het akoestische model voor geluidsoverlast over. Door actie te voe-
ren tegen geluidhinder wil men de CO2-emissie beperken en meer in het algemeen
de groei van Schiphol afremmen. Milieudefensie sluit hier aan bij het beleidsdoel
‘beheerste groei’ en volgt de centralistische benadering. Door aan te sluiten bij het
dominante discours lukt het Milieudefensie om op te treden namens lokale actie-
groepen.

Op onderdelen gaat Milieudefensie wel tegen het heersende mainport- en
milieubeleiddiscours in. De acties tegen de vijfde baan (Kruijf 2002) gaan in tegen
een van de meest belangrijke onderdelen van het overheidsbeleid. Het ‘Bulderbos’
is de meest bekende actie. Door stukken land in de geplande bouwzone aan te
kopen en daar bomen te planten, probeert men de bouw van de ‘milieubaan’ te ver-
tragen of zelfs te stoppen. Dit actiemiddel had de groep Lijnden in Last in de jaren
zeventig al geprobeerd. Milieudefensie weet hier niets van en vindt het actiemiddel
‘bos tegen startbaan’ opnieuw uit. Dit actiemiddel gaat in tegen de ecologische
modernisering van het hinderbeleid. Ook de symboliek die Milieudefensie gebruikt,
gaat terug tot de tijd dat uitbreiding en hinder lijnrecht tegenover elkaar stonden.
Men werkte met het antagonistische en apocalyptische vertoog: klein tegen groot,
boom tegen baan, natuur tegen techniek, halt houden of ten onder gaan.

Milieudefensie neemt dus een dubbelzinnige houding in of voert wellicht
bewust een dubbele strategie. De vereniging gaat tot op grote hoogte mee in het
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mainport- en milieudiscours. Tegelijkertijd grijpt ze haar positie binnen het veld
aan om tegen het beleid in te gaan. Ook wat de wijze van actievoeren betreft laat
Milieudefensie twee kanten zien. De Bulderbos-actie blijft binnen de wet, maar de
bezetting van een startbaan (1995) of vliegtuig (1998) overschrijdt de grenzen van
de wet. Daarnaast is Milieudefensie in de jaren negentig intern verdeeld over de
vraag of men zich vooral moet richten op geïnstitutionaliseerd overleg of op meer
radicale acties (Donicie 2003).

Het beleidsdiscours maakt dat Milieudefensie in de jaren negentig een belangrijke
positie heeft in het hinderbeleid. Dat leidt ertoe dat lokale protesten gecentraliseerd
worden, en dat het akoestische denken nog verder versterkt wordt. Ook Milieu-
defensie maakt de beleving van omwonenden ondergeschikt aan grenswaarden.

Geluidscontouren als fetisj
Overheid en sector werken de mainportdoelstelling uit door het plan voor de
Polderbaan nieuw leven in te blazen. De milieudoelstellingen hangt men op aan
de even oude contouren voor geluidbelasting. In de jaren negentig formuleert de
rijksoverheid milieudoelstellingen ten aanzien van geluidhinder, veiligheid (risico
van neerstorten), luchtverontreiniging, stank en gezondheid. De meest vergaande
beperkingen stelt men aan de geluidbelasting. Die moest volgens de PKB Schiphol
en Omgeving onder het niveau van 1990 uitkomen. Andere beperkende maatre-
gelen laat men gaandeweg los, zoals een maximum aantal passagiers, contouren
voor geurhinder en beperkingen voor CO2-uitstoot. Al met al is de geluidsproductie
de belangrijkste maatstaf geworden voor het milieubeleid voor Schiphol (Milieu
en Natuur Planbureau 2005).8

De toenemende aandacht voor geluidsmaten en contouren kan als volgt verklaard
worden. Allereerst is er sinds de jaren zestig een planologische en wetenschappelijke
traditie om hinder op die manier in kaart te brengen en te reguleren. Geluidscon-
touren zijn als reguleringsinstrument beschikbaar, en verschillende actoren grijpen
naar dit instrument, ook om andere doelen mee te verwezenlijken. Binnen het
ministerie van VROM en binnen landelijke milieuorganisaties ziet men hinderbe-
perking als manier om tevens andere emissies en effecten in de hand te houden.
Geluidsoverlast vat men op als ‘early warning’-instrument, zoals betrokkenen van
VROM dat uitdrukken. Bij delen van VROM en binnen Milieudefensie en Stichting
Natuur en Milieu bestaat het idee dat het mainportconcept dermate krachtig is, dat
men alleen nog kan proberen te redden wat er te redden valt. Men accepteert daarom
het mainportconcept en legt meer nadruk op hinder als definitie van ‘milieu’.

Maar niet alleen de tegenstanders van de groei van Schiphol maken gebruik van
geluidscontouren. Ook de sector en het ministerie van Verkeer en Waterstaat zien
contouren als een manier om de groei van Schiphol in banen te leiden. Men ver-
wacht dat er door technologische ontwikkelingen ruimte ontstaat om binnen de
contouren te groeien. Voor de voorstanders is de aandacht voor geluidbelasting van
belang, omdat doelen op andere terreinen niet makkelijk te realiseren zijn zonder
verdergaande groeibeperkingen.
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Zowel voor CO2-uitstoot als voor geur geldt dat men de doelstellingen uit de
PKB tussen 1995 en 2003 loslaat. De toename van het aantal vliegbewegingen zou
gestopt moeten worden om aan deze doelstellingen te voldoen (Milieu en Natuur
Planbureau 2005 en interview met voormalig minister T. Netelenbos). Een maxi-
mum voor het aantal passagiers en vracht laat de rijksoverheid eveneens los om de
groei van Schiphol niet te belemmeren.
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Bron: Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid, contouren buitengebied, 2004



Naarmate andere milieudoelstellingen afgezwakt worden, groeit de nadruk
op beperking van geluidbelasting. In dat proces worden contouren en metingen
steeds belangrijker. De contouren moeten ook een steeds ruimer gebied omvatten.
Mede als reactie op klachten uit Noord-Holland en Leiden doet de Commissie
Deskundigen Vliegtuiggeluid het voorstel om ook geluidscontouren vast te stellen
voor het zogeheten ‘buitengebied’. De kaart op de vorige pagina maakt duidelijk
wat men daarmee bedoelt.

De contouren omvatten een enorm gebied. De geluidbelasting voor dat gebied
is, ongeacht de contouren, hetzelfde. Wat de kaart wel in het vooruitzicht stelt, zijn
meer beleidsmaatregelen voor het buitengebied.

Omdat geluidsoverlast deel uitmaakt van het planologische denken, trekken
experts, ambtenaren en politici steeds wijdere grenzen in de ruimte. Wat begon
met dunne stippellijnen direct bij de luchthaven omvat nu de driehoek Alkmaar -
Hilversum - Leiden. Men verwacht opnieuw dat de grenzen de hinder zullen beper-
ken. Geluidscontouren voor Schiphol zijn een fetisj geworden.

5.2.3 Impasse

Het hinderbeleid leidt in de jaren zestig en zeventig tot een impasse. In de jaren
tachtig en negentig vinden luchtvaartbedrijven, beleidsmakers en wetenschappers
een manier om uit die impasse te komen. Met de opening van de Polderbaan in
2003 en de bijbehorende wetswijziging zou het ‘dossier Schiphol’ in rustiger vaar-
water moeten komen. Van politieke rust is echter geen sprake. De Polderbaan leidt
direct tot een reeks van conflicten, zoals de ‘rekenfout’ of de uitvliegroute over
Spaarndam en Castricum. Er komt een grote hoeveelheid klachten uit de gebieden
die nieuw belast worden. Kort na de invoering van het nieuwe luchtvaartstelsel
neemt de sector er al weer afstand van. Volgens luchthaven, KLM en luchtverkeers-
leiding9 biedt het stelsel geen ‘groeiruimte’, en draagt het niet bij aan ‘het vermin-
deren van de hinderbeleving van omwonenden’ (SchipholGroup, KLM and Lucht-
verkeersleiding Nederland 2006). Met andere woorden: het beleid is voor de
tweede keer in een impasse geraakt.

Hieronder beschrijf ik een deel van de vele recente conflicten over geluidbelas-
ting. Klachten komen niet hier, maar in het volgende hoofdstuk aan de orde. Daar
laat ik zien hoe het beleidsproces het enorme aantal klachten voortbrengt. In dit
hoofdstuk gaat het om andere aspecten: recent evaluatieonderzoek, de vraag of
geluidbelasting gemeten dan wel berekend moet worden, de grensgevallen die het
beleid produceert, de onopgeloste vraag wat te doen met niet-akoestische factoren
en de wijze waarop het beleidsproces mensen mobiliseert.

Evaluatie
De evaluatie van het nieuwe stelsel roept een gemengd beeld op. Ik vat een aantal
uitkomsten van verschillende onderzoeken samen (Interview-NSS 2006; Into-
mart/GfK 2004; Marsman and Leidelmeijer 2001; Milieu en Natuur Planbureau

Beleidsdiscours Amsterdam Schiphol 111



2005; RIVM and RIGO 2006). In vragenlijstonderzoek geven tweehonderd- tot drie-
honderdduizend omwonenden van Schiphol aan ernstig gehinderd te worden door
vliegtuiggeluid. Minstens een half miljoen mensen rapporteert hinder die mini-
maal gemiddeld genoemd kan worden. Minstens honderdduizend mensen geven
aan in hun slaap gestoord te worden. Wanneer men kijkt naar toe- en afname dan
ontstaat een iets positiever beeld. Ernstige hinder is afgenomen, gemiddelde hinder
is gelijk gebleven, en slaapverstoring is iets toegenomen10. Er zijn minder gebie-
den met relatief hoge belasting en een groter gebied met een lagere belasting.
Waar de belasting toeneemt, groeit de overlast extra hard, maar waar de belasting
minder wordt, is nauwelijks een afname van de overlast te zien. Mensen maken
zich bovendien meer zorgen over veiligheid en hun gezondheid. Wantrouwen
jegens de sector en de overheid, zo herhalen veel rapporten, is alom aanwezig. Het
RIVM heeft een schatting gemaakt van de mate waarin verschillende maatregelen
kunnen bijdragen aan vermindering van overlast en slaapverstoring. Het geluids-
niveau terugbrengen tot een Lden van 45 dB (A) vermindert de overlast waarschijnlijk
met de helft. Een positievere verwachting over de toekomstige ontwikkeling van
het geluid heeft een bijna even sterk effect (44 procent reductie van ernstige hin-
der). Een positievere houding ten opzichte van de overheid en de sector vermin-
derd de overlast met 39 procent. Voor slaapverstoring geldt zelfs dat deze factoren
hinder veel sterker terugdringen dan vermindering van de hoeveelheid geluid
(RIVM and RIGO 2006 p.71). De eerste impasse die we hier zien is dat ondanks
intensief en uitgebreid beleid een oplossing van het hindervraagstuk niet in zicht is.

Meten of rekenen
In principe is het mogelijk om vliegtuiggeluiden te meten en om ze te berekenen.
In beide gevallen gaat het om een vereenvoudiging van de geluiden zoals die het
menselijke oor bereiken, alleen al omdat elk huis, elke kamer en de leefgewoonte
van elke bewoner verschillend kan zijn. Daar zijn verfijningen voor bedacht, zoals
metingen of berekeningen voor de slaapkamer of voor de meest blootgestelde zijde
van een woning. Zoals eerder beschreven bevatten jaargemiddelden nog meer ab-
stracties. In die zin verschillen gemeten of berekende waarden nauwelijks. Een
onderscheid treedt op waar het gaat om beleidsmaatregelen. Het Nederlandse hin-
derbeleid gaat uit van een berekende waarde, omdat men toekomstige vliegbewe-
gingen (en vliegtuigtypen et cetera) als uitgangspunt neemt. De zones omschrijven
hoe groot de belasting in de toekomst mag worden. De toekomstige hoeveelheid
geluid kan alleen maar berekend worden. Daaruit leidt het Nederlandse beleid af,
dat ook de feitelijke belasting berekend moet worden. Beleidsmakers argumen-
teren dat een vergelijking tussen streefgetal en feitelijk optredend geluid alleen
mogelijk is indien men dezelfde systematiek gebruikt. Deze argumentatie uit de
PKB Schiphol en Omgeving hangt samen met het handhavingsbeleid en is, binnen
de afbakening die zij zelf stelt, aannemelijk. Berekende grenzen zijn echter niet
altijd overtuigend voor de omwonenden. Het hele beleid suggereert een grote mate
van objectiviteit en controle via cijfers. Dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat
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het geluid ook gemeten wordt. Dit gebeurt echter niet. In plaats daarvan berekent
men de geluidbelasting.

Het beleid zelf is niet eenduidig over meten en rekenen. In de PKB 1995 is
gekozen voor een rekenstelsel. In de Strategische Beleidskeuze Toekomst Burger-
luchtvaart (SBTL) uit 1998 leest men een pleidooi voor een meetstelsel:

Fragment 21: SBTL

“Onderdeel van de nieuwe systematiek zal zijn dat zoveel mogelijk wordt uitge-
gaan van werkelijk gemeten milieubelasting. Daartoe wordt een meetinstrumen-
tarium ontwikkeld” (SBTL p.21).

Onder meer als onderdeel van dit nieuwe uitgangspunt wordt de Commissie
Deskundigen Vliegtuiggeluid opgericht, die tot 2002 werkt onder leiding van
Guus Berkhout. Het werk van de commissie loopt uit op een conflict. Voorzitter
Berkhout verlaat de commissie voortijdig (of werd ontslagen, daarover lopen de
lezingen uiteen). Onder de titel ‘Dossier Schiphol, relaas van een falend democra-
tisch proces’ publiceert hij een terugblik op de werkzaamheden van de commissie.
Het stuk zit vol aanklachten over een “rammelend normenstelsel” en de “democra-
tie [die] anno 2000 lijkt op een huis dat uitgewoond is”. Berkhout brengt via de
Volkskrant ook interne correspondentie met het ministerie van Verkeer en Water-
staat naar buiten. In zijn ‘relaas’ gaat Berkhout ook in op geluidhinder:

Fragment 21: commissie Berkhout
“Er wordt in het normenstelsel veel aandacht besteed aan criteria voor geluid-
belasting, maar over criteria voor geluidhinder wordt niet zoveel gezegd. En dat
laatste, daar gaat het natuurlijk allemaal om. Nu is geluidhinder een lastig onder-
werp omdat daar ook subjectieve zaken bijkomen. Iemand die met plezier werkt
op de luchthaven, woont meestal graag in de buurt van Schiphol. Hij zal waar-
schijnlijk een hogere tolerantiegrens voor vliegtuiglawaai hebben dan iemand die
geen enkele economische band heeft met Schiphol. Geluidhinder heeft ook met
andere aspecten dan geluid te maken en is daarom een individuele zaak. (….)
Willen we dus iets over geluidhinder zeggen, dan moet dat op macroschaal
gebeuren. Daar is veel onderzoek naar gebeurd. Het heeft geresulteerd in een
zogenaamde ‘dosis-effectrelatie’ die aangeeft hoeveel procent gehinderd wordt bij
een bepaalde geluidbelasting” (Berkhout 2003 p.36).

Hoe kritisch Berkhout ook is op andere terreinen, hij sluit zich helemaal aan bij de
veronderstellingen van het hinderbeleid. Hij zegt hier hetzelfde als voormalig
minister Netelenbos. Wat hem betreft moeten we uitgaan van standaardrelaties en
groepsgemiddelden. Afzonderlijke burgers zijn niet relevant voor het beleid.

Na het conflict rond Berkhout installeert de overheid een nieuwe commissie: de
commissie Eversdijk, die in 2006 haar werk beëindigt. Tegelijkertijd dient zich van
buiten de gevestigde orde een nieuwe speler aan. Stichting Geluidsnet pakt de
vraag op of vliegtuiggeluid berekend of gemeten moet worden. Haast toevallig komen
de initiatiefnemers met het onderwerp in aanraking: “op de radio hoorde ik een van
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de deskundigen zeggen dat je het geluid niet goed kan meten.” Vanuit een bijna
antiautoritaire houding denkt men dat dit best wel mogelijk is. De initiatiefnemers
hebben ruime ervaring met de internetbusiness en zien kans om via een netwerk
van computers en microfoons een meetnet op te zetten. Zo’n netwerk stelt mensen
in staat om thuis tegen een lage prijs zelf de geluidbelasting te meten. Onder-
staande afbeelding van de openingspagina van www.geluids.net (februari 2005)
geeft het optimisme en het democratische gehalte van het initiatief goed weer. Een
kind doet de meting.

Het meten van geluid heeft nu meer aandacht, ook doordat Schiphol het NOMOS-
meetnet na de opkomst van Geluidsnet openbaar toegankelijk maakt. Maar de
vraag of geluid gemeten, dan wel berekend moet worden, is niet opgelost. Ook
bestaan er gelijktijdig meerdere meetnetten en rekenwijzen. Het beleid creëert
wederom een tegenstrijdige of op z’n minst verwarrende situatie.

Objectief en subjectief
Het huidige beleid beroept zich erop hinder op objectieve wijze te benaderen. De
akoestische benadering leidt echter tot vertekeningen die we juist als ‘subjectief’
kunnen beschrijven. De benadering schat de omvang van de hinder te laag in en
maakt onderscheid tussen mensen die dezelfde hinder ervaren.

In Nederland nemen we geluidsmaten als indirecte aanwijzing voor hinder.
Wanneer mensen direct met een enquête benaderd worden, blijkt de overlast ech-
ter groter dan verwacht. De huidige contouren en de dosis-effect relatie onderschat-
ten de omvang van hinder (Bröer and Wirth 2004; Guski 2003 a; Guski 2003 b;
Interview-NSS 2006; Intomart/GfK 2004; Marsman and Leidelmeijer 2001; Milieu
en Natuur Planbureau 2005; RIVM and RIGO 2006). Nederland kent in die zin geen
hinderbeleid, maar een blootstellingbeleid (Stallen 2001).
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Stichting Geluidsnet krijgt in 2004 en 2005 aandacht in lande-
lijke en regionale media, waarna haar ideeën in de Tweede
Kamer aan de orde komen. Op haar beurt pleit de Kamer er-
voor om het initiatief te laten onderzoeken door de commissie
Eversdijk. De commissieleden reageren kribbig. Tijdens een
openbaar symposium over Geluidsnet stelt de secretaris van de
commissie dat hij “veel te veel hoorde over computers en net-
werken en veel te weinig over akoestiek”11. Sindsdien zijn tien-
tallen gemeenten en particulieren aangesloten op het meetnet
van Geluidsnet. De medewerkers van Geluidsnet gaan deels in
tegen de gevestigde orde van experts. Zij eisen andere technieken
en een democratische toegang tot die techniek. Daarbij blijven zij
onbewust binnen het akoestische hinderparadigma. Gemeten
of berekend, geluid zien ze als beste voorspeller van last.

www.geluids.net,
februari 2005



Het beleid op basis van geluidscontouren maakt een onderscheid tussen gebie-
den. Binnen de contouren wordt een reeks beleidsmaatregelen genomen: bouw-
beperkingen (binnen 35Ke), geluidsisolatie (binnen 40Ke) en de sloop van woningen
(binnen 65Ke). In de 65Ke- en 40Ke-zone is sprake van individuele bescherming
van omwonenden. In de 35Ke-zone geldt dat niet. Wel is vastgelegd dat het aantal
mensen binnen die regio beperkt moet blijven (Stallen 2006; Stallen et al. 2004).
Buiten de 35Ke-contour is geluidsoverlast geen aanleiding voor beleidsmaatregelen.
Echter, de meeste mensen die ernstige hinder ervaren wonen buiten de 35Ke-zone.12

Doorslaggevend voor beleidsmaatregelen is dus niet of mensen hinder ervaren,
maar of zij blootgesteld worden aan een bepaalde hoeveelheid geluid. Ernstige hin-
der noopt alleen tot beleid als de geluidbelasting ook relatief groot is. De beleving
van omwonenden is ondergeschikt aan geluidsmaten.

Door uit te gaan van geluidsmaten roept het beleid juist verschillen in het
leven. Een voorbeeld is de woningbouw. Binnen de 35Ke-zone mogen geen nieuwe
woningen worden gebouwd. Kennelijk is het in dat gebied niet goed wonen. Maar
de huidige bewoners mogen er wel blijven, en er mogen in bestaande woning-
bouw ook nieuwe mensen gaan wonen (Smit and Van Gunsteren 1997). Hoewel
het beleid ervan uitgaat dat mensen een zekere tolerantie kunnen en moeten
opbrengen, wordt tegelijkertijd gesuggereerd dat de grens daarvan nu wel bereikt
is. Smit en Van Gunsteren bespreken in dit verband ook de hiërarchische en
objectiverende werkwijze van het isolatieprogramma. Op basis van belastingsmaten
wordt een isolatieprogramma uitgedacht en aan de regio opgelegd. De werkwijze
van het isolatieprogramma wordt door een centrale organisatie bepaald, en bewo-
ners kunnen hooguit ‘ja’ of ‘nee’ zeggen tegen het hele pakket.

Hier zien we nog een impasse: in een poging om iedereen op gelijke wijze te
behandelen, roept het beleid verschillen in het leven.

Niet-akoestische factoren
Wat geluidhinder van vliegtuigen rondom Schiphol betreft is het denken in termen
van akoestische belasting dominant, maar de laatste jaren is er ook hernieuwde
aandacht voor niet-akoestische factoren (Smit and Van Gunsteren 1997; Stallen
1999; Stallen et al. 2004; Van Gunsteren 1999). In de Milieu Effect Rapportage
(MER) Schiphol 2003 is er enige aandacht aan besteed, net zoals in verschillende
onderzoeken die deel uitmaken van de evaluatie van het Schipholbeleid (Inter-
view-NSS 2006; Intomart/GfK 2004; Milieu en Natuur Planbureau 2005; RIVM

and RIGO 2006). Er is meer aandacht voor de beleving van omwonenden, voor
angst, wantrouwen en beheersbaarheid. De aandacht is tweeledig: ten eerste wordt
de vraag gesteld welke bijdrage niet-akoestische factoren leveren aan de omvang
van de overlast (zie hoofdstuk 1). Ten tweede formuleert men aanzetten voor een
beleid dat dergelijke inzichten incorporeert (Stallen et al. 2004). Op dit moment is
niet te overzien welke kant het op gaat. Wordt de contourensystematiek verder aan-
gepast om ook de recente sociale conflicten te reguleren, of worden andere benade-
ringen van geluidhinder gangbaar? Het onderstaande stuk uit de samenvatting van
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de Milieu Effect Rapportage 2003 laat wel zien hoe recentelijk wordt omgegaan
met niet-akoestische redeneringen:

Fragment 22: MER

“Factoren die van invloed zijn op hinder van het vliegverkeer zijn deels objecti-
veerbaar en meetbaar, deels hebben ze een subjectief karakter. De hinder ten ge-
volge van geluidbelasting is goed onderzocht en vastgelegd in dosis-effect relaties
voor bijvoorbeeld de Ke en de Lden. Factoren met een subjectief karakter lenen zich
echter niet voor het stellen van harde en duidelijke grenzen. De normen en grens-
waarden van het nieuwe stelsel zijn daarom gericht op geluidbelasting(sfactoren)
en niet op hinder ten gevolge van bijvoorbeeld niet-akoestische factoren. Niet-
akoestische factoren zijn bijvoorbeeld de gevoeligheid voor geluid of het hebben
van informatie over wanneer vliegtuigen overkomen. De behartiging van derge-
lijke factoren wordt gedaan door de luchtvaartsector en regionale partijen in de
nog op te richten Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Hiervoor is
in de wijzigingswet Schiphol een regeling opgenomen. De minister van Verkeer
en Waterstaat stelt nadere regels omtrent de taak en de samenstelling van de com-
missie” (p.12).

Het stuk schuift alles terzijde, behalve meetbaar geluid. Dit gebeurt met discur-
sieve en institutionele ingrepen, met een subjectief-objectief onderscheid voorop.
Beleving is subjectief en subjectief is minderwaardig, minder goed meetbaar en
leent zich volgens dit stuk niet voor beleid. Men doet een beroep op onderzoek en
stelt: hinder is vastgelegd in dosis-effect maten. Dit is geen raar taalgebruik, maar
(onbedoeld) een treffende vaststelling: hinder ligt vast, is onttrokken aan de gehin-
derden, in beleid gegoten en overgelaten aan door wetenschappers en ambtenaren
bepaalde berekeningen. Tegelijkertijd is er enige erkenning voor het bestaan van
niet-akoestische factoren. Die aandacht krijgt ook institutioneel vorm. De Commis-
sie Regionaal Overleg moet dergelijke factoren ‘behartigen’. Factoren laten zich
uiteraard niet behartigen, behalve wanneer men ervan uitgaat dat er belangen ach-
ter schuilen. Wellicht denken de auteurs dat naast de zuivere dosis-effect relatie
nog allerlei belangen meespelen als mensen hinder rapporteren.

In de volledige MER staat niet alleen meer, maar ook iets anders: niet-akoes-
tische factoren worden positiever gewaardeerd, lokale verschillen mogen er zijn.
Daarnaast wordt gebrekkig vertrouwen in verband gebracht met grotere hinder.
Voor de aanpak van de hinder worden een procesbenadering en een transactie-
benadering geschetst. Het regionaal overleg kan volgens de volledige tekst ook tot
wijzigingen in het luchthavenverkeersbesluit leiden. Kortom, de originele tekst is
breder, positiever en gaat verder dan de samenvatting. Nog steeds wordt hinder
echter in hoofdzaak akoestisch gedefinieerd. Niet-akoestische factoren krijgen ge-
wicht, maar worden tegelijkertijd verbijzonderd in een aparte commissie waarin
zonder tussenkomst van de rijksoverheid overeenstemming over maatregelen moet
worden bereikt. In de gedaante van factoren en de overbekende vertrouwenscrisis
wordt hier de deur op een kier gezet voor de beleving van burgers.
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Wat beleving betreft valt verder op dat in de MER ten aanzien van de geur van
vliegtuigen een andere redenering wordt gebruikt dan ten aanzien van geluid van
dezelfde vliegtuigen. De MER stelt dat contouren voor stank niet zinvol zijn, omdat
contouren geen rekening houden met beleving:

Fragment 23: MER

“In het algemene beleid voor geur is in de loop van de jaren 90 een omslag
gekomen. Gelet op onzekerheden in de betekenis van de geurcontouren en ver-
schillen in beleving van de hinder, is afgestapt van het op rijksniveau vaststellen
van maxima voor geurconcentraties. Het nieuwe stelsel sluit aan bij het algemene
beleid: in de uitvoeringsbesluiten zijn geen grenswaarden voor geurconcentra-
ties gesteld” (MER deel 1, p.19).

De dosis-effect denkwijze is dus specifiek voor de omgang met geluid van vliegtui-
gen. Stank, ook een sensorische prikkel van dezelfde vliegtuigen, wordt in het beleid
volstrekt anders behandeld. Al met al bevat het hinderbeleid al sinds de jaren vijftig
een spanning tussen akoestische en niet-akoestische factoren.

Mobiliserende communicatie
Op de vorige pagina’s is duidelijk geworden dat burgers grotendeels een passieve
rol hebben wat de hindermaatregelen betreft. Tegelijkertijd is het beleidsproces er
juist op gericht om mensen meer te betrekken bij de besluitvorming.

Sinds de jaren zestig onderneemt de overheid tal van pogingen om opzet en uit-
voering van beleid te democratiseren. Vanaf de jaren zeventig koppelt de overheid
planologische besluiten aan inspraak. De inspraakprocedures omvatten publicatie
van voornemens, uitnodigingen aan betrokkenen om zich uit te spreken, de moge-
lijkheid om documentatie in te zien en op te vragen, voorlichtingsbijeenkomsten
en juridische mogelijkheden om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten. Hier-
door komen burgers en overheden vaker met elkaar in contact. Meer mensen en
organisaties nemen vaker deel aan beleidsvoorbereiding en -uitvoering, ook wat de
burgerluchtvaart betreft.

In dit proces verandert de positie van de Commissie Geluidhinder Schiphol
(CGS, nu CROS) en krijgen klachten een andere betekenis. In het licht van inspraak
en democratisering worden klachten voor regeerders een manier om de vinger aan
te pols te houden en voor burgers een vorm van medezeggenschap. De ‘klachtont-
vankelijke overheid’ verzwaart eind jaren tachtig de taak van de CGS. De commissie
krijgt de wettelijke taak om gevraagd en ongevraagd direct advies aan de minister
van Verkeer en Waterstaat uit te brengen. Die wettelijke status is de commissie met
de nieuwe Schipholwet van 2003 weer ontnomen om hoogstwaarschijnlijk in de
toekomst weer ingevoerd te worden. Hoe deze veranderingen doorwerken in de
aard en omvang van de klachten komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Ook bedrijven stellen zich klachtontvankelijk op en waarderen ontevreden
klanten als bron van informatie. De NV Luchthaven Schiphol breidt informatiever-
strekking en voorlichting aan burgers verder uit. Gemeenten, burgers en sociale
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bewegingen worden uitgenodigd of opgezocht. Schiphol start in 1979 met de ver-
spreiding van het huis-aan-huis informatieblad ‘Schipholland’. Door de jaren heen
steeg de oplage tot vijfhonderdduizend (vergelijkbaar met de oplage van de Volks-
krant of Libelle). Bijna alle huishoudens in de wijde omgeving van de luchthaven
ontvangen het blad.

Sociale bewegingen bedienen zich eveneens van voorlichtingsbijeenkomsten,
informatiemateriaal en andere vormen van communicatie. Deels nemen milieu-
organisaties zelf deel aan inspraakprocessen, deels roepen zij hun achterban op om
gebruik te maken van de mogelijkheden tot klagen of inspraak. De grens tussen
protest en inspraak is vloeiend.

In het rijtje inspraak, voorlichting en klachten hoort ook het enquêteren thuis.
Overheden, bedrijfsleven en soms ook sociale bewegingen laten op zeer grote schaal
onderzoek onder de bevolking uitvoeren. Alleen al over de geluidhinder rond Schip-
hol zijn de afgelopen tien jaar meer dan tien enquêtes gehouden waarbij meer dan
twintigduizend bewoners zijn bevraagd.

Voorlichting en inspraak zijn niet neutraal. Als onderdeel van de PKB Schiphol
en Omgeving uit 1995 bijvoorbeeld worden verschillende opties voor een toekom-
stig banenstelsel publiekelijk bediscussieerd. Hierdoor krijgen mensen een kans
om beleid te beïnvloeden. Er ontstaat tegelijkertijd een bedreiging: de plannen
kunnen tot meer overlast leiden. De dreiging wordt nog versterkt doordat de be-
leidsprocessen lang duren. De interactieve besluitvorming over ‘mainport en milieu’
start eind jaren tachtig met de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en loopt met
onderbrekingen tot op heden door.

De participatie breidt ook nog steeds uit. Hiervoor kwam al de democratisering
van geluidsmetingen aan de orde. In 2004 roept het ministerie van Verkeer en
Waterstaat omwonenden van Schiphol en andere belangstellenden op om verbe-
tervoorstellen in te dienen als onderdeel van de evaluatie van de Schipholwet in
2005. Tot 1 juli 2005 komen 682 voorstellen bij het ministerie binnen, waarvan
198 van individuele burgers. De vraag om verbetervoorstellen is opmerkelijk, omdat
er de afgelopen jaren, voor het laatst rond de MER 2003 en rond de wijzigingen in
de Schipholwet, al tal van voorstellen ingediend zijn. Verder hebben burgers en
organisaties in brieven, krantenbijdragen, publicaties en klachten meer dan eens
duidelijk gemaakt waar voor hen de problemen liggen. De vraag om verbetervoor-
stellen is bovendien niet bepaald open geformuleerd. Het Plan van Aanpak Evalu-
atie Schipholbeleid schetst een duidelijk kader voor de verbetervoorstellen:

Fragment 24: Plan van Aanpak Evaluatie Schipholbeleid
“Het huidige beleid is met zorg en in goed overleg met diverse betrokken partijen
tot stand gebracht. Er is een balans gekozen tussen de lusten en de lasten die de
luchtvaart op Schiphol met zich mee brengt. Er is gezocht naar een goed hand-
haafbaar beleid, dat voldoende flexibiliteit kent en de overlast beheerst. Een grote
luchthaven zonder overlast in de omgeving is niet mogelijk en zal dat ook in de
toekomst niet zijn. De routes vlakbij de luchthaven zijn nu zo gekozen dat zo min

118 Beleid vormt overlast



mogelijk mensen er last van hebben, maar de overlast kan niet tot nul worden
teruggebracht. Het beleid is nieuw, en dus is het goed mogelijk dat in de praktijk
blijkt dat bepaalde zaken niet goed werken, dat verbetering mogelijk is. Daarom
kunnen betrokkenen op basis van ervaringen met het stelsel voorstellen doen
voor verbetering van het beleid” (p.15-16).

Voordat mensen in de laatste zin opgeroepen worden om verbetervoorstellen in te
dienen, reduceert het plan de speelruimte voor verbeteringen drastisch. Het hui-
dige beleid wordt in alle toonaarden geprezen (‘zorg’, ‘overleg’, ‘balans’, ‘goed
handhaafbaar’, ‘flexibel’). Mensen worden opgeroepen om mee te denken, maar
dat mag niet verder gaan dan lichte bijstellingen binnen het huidige kader.

De overheid, luchtvaartsector, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu
doen min of meer hetzelfde. Ze bedrijven mobiliserende communicatie:
– Men stelt zich luisterend op en informeert tegelijkertijd,
– Men suggereert dat de interactie ook invloed kan hebben op besluiten,
– De interactie gaat uit van de aanname dat informatie en overleg betrokkenheid

genereert en alleen daardoor al bijdraagt aan de oplossing van conflicten,
– Het onderwerp waarover geïnformeerd wordt, krijgt nadruk en wordt erkend als

relevant probleem, en
– De informatie heeft tot doel een bepaalde houding teweeg te brengen, bijvoor-

beeld instemming, afkeur of protest.
Welk effect heeft deze praktijk op hinder? Sociaal-psychologisch geredeneerd
zouden we verwachten dat de hinder afneemt. Betrokkenheid, voorspelbaarheid
en invloed kunnen overlast verminderen. Er zijn echter ook negatieve effecten.
Interactieve beleidsprocessen maken van politieke besluiten een ‘window of
opportunity’: een gelegenheid om invloed uit te oefenen. Dergelijke gelegenheden
mobiliseren ook burgers die zich afzijdig hebben gehouden of wellicht niet eens
op de hoogte waren van het ‘issue’.

Het interactieve beleidsproces geeft mensen een belang. Burgers krijgen de
indruk dat er zaken op het spel staan die hen aangaan en dat er mogelijkheden zijn
om invloed uit te oefenen. Burgers worden door de combinatie van plannen en
meedenken aangemoedigd om zich te gedragen als planologen uit de jaren vijftig.
Zij krijgen er belang bij om ver vooruit te kijken om te zien welke (akoestische)
dreigingen er op de loer liggen. Mensen krijgen risicopercepties aangereikt of op-
gedrongen.

Uit de persoonlijke documenten en interviews in het volgende hoofdstuk moet
blijken of mensen de politieke manier van omgaan met geluid en inspraak hebben
verinnerlijkt. De participatie kan mensen attenderen op mogelijke ontwikkelingen
in de toekomst en belangen construeren. Tegelijkertijd bevatten inspraak, klachten-
voorzieningen en voorlichting ook een belofte: dat men gehoord wordt, en dat het
ertoe doet wat men vindt. Zelfbeschikking, hoe beperkt dan ook, wordt in het voor-
uitzicht gesteld. Het valt te verwachten dat burgers het proces en de maatregelen
ook op dit onderdeel zullen beoordelen.
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5.3 Conclusie: mainport- en milieudiscours

In het beleid voor geluidsoverlast is het mainport- en milieudiscours overheersend
geworden. Bij wijze van conclusie ga ik eerst in op de relatie tussen beleidsproces-
sen en protesten bij de ontwikkeling van het hinderbeleid. Dan komt de trend-
redenering aan de orde, omdat die zo nadrukkelijk aanwezig is in het dominante
discours. Vervolgens geef ik een samenvatting van het proces van planologisering
van geluidsoverlast en van het mainport- en milieudiscours.

5.3.1 Beleid maakt het probleem

In het proces van planologisering heb ik twee tijdvakken onderscheiden: 1945 tot
1985 en 1985 tot 2003. In deze tijdvakken ziet men vergelijkbare processen. Aan-
vankelijk was er geen aandacht voor geluidsoverlast. Voorop stonden politiek-eco-
nomisch doelen en de uitbreiding van de luchthaven Schiphol. Geleidelijk werd de
uitbreiding echter aan mogelijk negatieve gevolgen gekoppeld. Dat gebeurde in
beide fases niet op aandringen van burgers of sociale bewegingen. De aandacht
voor geluidsoverlast kwam aanvankelijk van planners, ambtenaren en experts.

Planners verwachtten in de jaren vijftig een toename van geluidbelasting en
vreesden protesten, zoals die in andere landen ook voorkwamen. Geluidsoverlast
was een risico en geen kwestie van actuele blootstelling. De combinatie van groot-
schalige infrastructurele planning voor het meest moderne vervoermiddel en de
bezorgdheid over geluidbelasting haalde de toekomst als het ware naar het heden.
Terwijl meer nadruk kwam te liggen op mogelijk negatieve gevolgen van de lucht-
vaart, ging de al eerder ingezette waardering van de luchtvaart door. In die zin
wordt vliegtuiggeluid vanaf 1955 een symbool van vooruitgang én van bedreiging.

Pas nadat geluidsoverlast in concrete beleidsprocessen een relevant en legitiem
onderwerp was geworden, begonnen burgers zich te roeren. Hinderbeleid komt
midden jaren vijftig op gang, gevolgd door de eerste protesten rond 1960. Dit ver-
loop past in het constructivistische model voor sociale problemen (zie hoofdstuk 2):
het beleid gaat vooraf aan het probleem. Dat is letterlijk het geval voor de jaren vijf-
tig toen er nog weinig gevlogen werd en hinder vooral een mogelijk en toekomstig
beleidsprobleem was. Het probleem volgt het beleid ook in die zin dat beleids-
makers, politici en experts zelf definiëren wat hinderlijk is en wat daar tegen gedaan
moet worden. Daardoor ontstaat een beleidstraditie waarin nauwelijks ruimte is
voor de beleving van omwonenden of voor decentraal beleid. De beleidstraditie
leidt verschillende keren tot impasses. De problemen rondom Schiphol zijn allang
niet meer te wijten aan het geluid alleen, en zijn evenzeer het gevolg van de regule-
ring van het geluid. Veel van de huidige conflicten hebben direct betrekking op het
beleid dat de rijksoverheid samen met luchtvaartsector en wetenschappers tot stand
heeft gebracht. Ook in die zin maakt het beleid het hinderprobleem.

120 Beleid vormt overlast



5.3.2 Trendredeneringen

Geluidsoverlast van de burgerluchtvaart is een vermijdbaar probleem. Althans, het
wordt door mensen voortgebracht en kan daarom ook verholpen worden. Dit is
niet alleen in theorie het geval. Zowel in de jaren vijftig als in de jaren negentig van
de vorige eeuw zijn er pogingen gedaan om de hinder aanzienlijk terug te dringen.
In de jaren vijftig dacht men zelfs geluidsoverlast geheel te kunnen voorkomen
door vliegroutes en woonbebouwing gescheiden te houden. In de jaren zestig ad-
viseerde de commissie Kosten een draaiing van de Zwanenburgbaan of sluiting
van de Buitenveldertbaan.

Tegelijkertijd is er nooit serieus getwijfeld aan de noodzaak van luchtvaartuit-
breiding. De fysieke uitbreiding van de luchtvaart en de (uit)bouw van Schiphol is
van meet af aan ondersteund door symboliek. De luchtvaart werd verheerlijkt, men
redeneerde in trends en sprak over mondiale concurrentie. Ook werd de burger-
luchtvaart gekoppeld aan nationale en lokale identiteit. Enkele krachtige story-lines
positioneerden de luchtvaart als noodzakelijk, uitdagend en modern. Juist omdat
de luchtvaart destijds relatief nieuw was, moesten bekende beelden opgeroepen
worden. De technisch-economische groei en de groei van de betekenis van de lucht-
vaart gaan hand in hand. Trendredeneringen en naturaliserende suggesties werden
als het ware geïnstitutionaliseerd in luchthavengebouwen en startbanen.

De trendredenering maakt deel uit van bijna alle standpunten over Schiphol en
geluidsoverlast. De trendredenering maakt van de luchtvaart een nationaal symbool,
doet het voorkomen alsof economische ontwikkelingen zich min of meer vanzelf vol-
trekken en suggereert dat de Nederlandse geschiedenis afstevent op steeds meer
vluchten en passagiers. Hoewel de planologisering van geluidsoverlast uitgaat van
stuurbaarheid van hinder, blijft de kracht van de economische trendredenering
haast ongebroken. Sterker nog, de planologisering en de ecologische modernisering
versterken de zelfstandigheid van de economische luchtvaartontwikkeling. De pla-
nologische aanpak kunnen we zien als een vorm van voorzorg: autoriteiten nemen
maatregelen voordat het probleem echt omvangrijk wordt. Maar de maatregelen,
zoals ik heb laten zien, veronderstellen dat de luchtvaart uitgebreid moet kunnen
worden. De ‘trein’ moet hoe dan ook blijven rijden en dat op steeds meer plekken.
Het hinderbeleid impliceert de trendredenering. Hierin schuilt de macht van het
discours.

5.3.3 Planologisering

De Nederlandse aanpak is te kenschetsen als planologisering van geluidsoverlast:
hinder en hinderbeperkingen krijgen bovenal een ruimtelijk gezicht. Betrokkenen
grepen naar een middel dat zij kenden en dat ze al toepasten op de fysieke uitbrei-
ding van Schiphol: typisch Nederlandse planologie (Faludi and Van der Valk 1994).
De planologie heeft haar oorsprong in de jaren dertig van de vorige eeuw. Planologie
definieert het hele land als haar object en giet toekomstvisies in een wetenschappe-
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lijk aangekleed langetermijnperspectief. Met name de nationale overheid is verant-
woordelijk voor economische voorspoed en sociale stabiliteit, die samenkomen in
een vernuftige ruimtelijke ordening. Planologie is ook een vorm van depolitisering
van belangenconflicten of -afwegingen. Politieke conflicten worden vermeden of
opgelost in een ontwikkelingsperspectief en met behulp van expertkennis. Politici
besteden besluiten uit aan experts. Zij geven opdracht tot onderzoek en legitimeren
hun handelen vervolgens met dat onderzoek. De politieke besluiten die in het onder-
zoek besloten liggen, blijven verborgen. Juist in de planologie gaan feitelijke be-
schrijvingen van economische, sociale en ruimtelijke ontwikkelingen geleidelijk
over in politieke projecten (Faludi and Van der Valk 1994; Van Duinen 2004).

In termen van de culturele theorie (Douglas and Wildavsky 1982; Schwarz and
Thompson 1990) gaat de planologische aanpak uit van een hiërarchisch wereld-
beeld. Voorop staat de regulering van sociale verhoudingen via centraal gezag, be-
heersing, orde en het stellen van grenswaarden. Stallen en Van Gunsteren en Smit
en Van Gunsteren wijzen er in dit verband op dat in Nederland al langer een hiërar-
chische beleidstraditie bestaat. ‘Orde en gerechtigheid’, aldus de auteurs, waren in
de twintigste eeuw, en met name na de Tweede Wereldoorlog, kernwaarden van alle
politieke stromingen. De per definitie hiërarchische taak van de overheid is in het
geval van geluidsoverlast vooral gekoppeld aan elementen van ‘egalitarisme’, zoals
omschreven in de culturele theorie. Rust ziet men als een collectief goed. Uitslui-
tend de overheid heeft de taak om alle burgers op dezelfde manier te beschermen
(Smit and Van Gunsteren 1997; Stallen and Van Gunsteren 2002).

De planologische benadering van vliegtuiggeluiden is kenmerkend voor Schip-
hol. Degenen die met planning van de luchthaven belast waren, pasten het ver-
trouwde planologische denken ook toe op geluidbelasting. Daardoor ontstond er
een ruimtelijke ordening van de lucht en het geluid. De ‘soundscape’ werd meer en
meer benaderd alsof het een ‘landscape’ was. Men greep naar dezelfde aanpak om
de ‘land-side’ en de ‘air-side’ van de luchthaven te sturen. Het planologisch discours
stuurde de aandacht van betrokkenen in de richting van een grafische verbeelding
van geluidsoverlast in kaarten, met de daarbij behorende expertkennis. Nog voordat
er gevlogen werd, tekenden planners mogelijke routes om geluidbelasting te bepa-
len. Ook schakelden zij akoestici in om toekomstige geluidbelasting in te schatten.
De geluidskaarten passen duidelijk in de door Scott beschreven ‘synoptische’ bena-
dering. De centrale overheid benadert een gebied vanuit een helikopterperspectief.
Lokale verschillen of verschillen tussen mensen doen er dan niet toe. Volgens Scott
is deze aanpak kenmerkend voor ‘high modernist states’, die burgers, landschap-
pen en steden ‘leesbaar’ en beheersbaar maken (Scott 1998). Kaarten, rasters en
statistieken stellen planners in staat om het hele gebied te overzien en te bewerken.
Kaarten geven dus ook aan hoe centrale overheden en experts geluid ‘zien’. De
geluidskaarten vertalen de akoestiek in een tekst, het geluid in getallen, de last in
belasting en de burgers in slachtoffers. De planologie is een specifieke Nederlandse
uitwerking van de modernistische benadering zoals Scott die schetst. Omdat de
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planologie zich bij uitstek richt op de lange termijn, werd geluidbelasting relevant
nog voordat er banen gebouwd waren.

Planologisering heeft er ook toe bijgedragen dat de verhoudingen binnen de
overheid verschoven. In de jaren vijftig was er een slepend conflict tussen het Rijk
en de gemeente Amsterdam over wie het beleid voor Schiphol bepaalde (De Maar
1976). Gaandeweg heeft het Rijk meer zeggenschap gekregen. Binnen het planolo-
gisch denken ligt het meer voor de hand om Schiphol door het Rijk aan te sturen,
zowel wat betreft de economische ontwikkeling als de hinderbeperking.

Planologisering betekent ook dat experts, en niet burgers, gevraagd wordt om te
definiëren wat geluidbelasting en hinder is. Op dit punt ben ik ingegaan op de
commissie Kosten. Deze groep van experts sloot zich begin jaren zestig aan bij het
planologisch discours. Zelf droeg de commissie ertoe bij dat het akoestische den-
ken in dosis-effect relaties en onderzoeksprogramma’s werd omgezet. Op basis van
deze berekeningen stelde de commissie voor om geluidscontouren te ontwerpen
die de ruimtelijke uitbreiding van het vlieglawaai moeten beperken. Sindsdien zijn
geluidscontouren een vast onderdeel van het Nederlandse hinderbeleid. De com-
missie is zo bezien een voorbeeld van de institutionalisering van een discours.

Op weg naar grenswaarden en contouren zag de commissie zich voor de vraag
gesteld hoe ernstige hinder gedefinieerd moest worden. Ook zocht men naar een
grens van toelaatbaarheid: wanneer is geluidbelasting ontoelaatbare overlast? Uit
het eindrapport van de commissie Kosten komt op beide punten een ontnuchte-
rend beeld naar voren. De experts hebben geen grens kunnen vinden. Ze hebben
zelf gedefinieerd wat toelaatbaar is. De onderzoekers hebben burgers weliswaar
naar allerlei verstoringen gevraagd, maar niet naar wat zij bereid zijn om te accep-
teren. Om hinder een ruimtelijke contour te geven, heeft men zich gericht op
groepsgemiddelden binnen kleine geografische gebieden. Daardoor is ernstige hin-
der in een gebied met relatief geringe belasting niet relevant en in een gebied met
meer geluidbelasting wel relevant. Het streven naar een uniforme aanpak leidde er
juist toe dat men nieuwe verschillen in het leven riep.

Geluidsgrenzen suggereren beheersbaarheid. Maar het voorstel van de commis-
sie Kosten komt voort uit een mislukte poging om geluidsoverlast geheel te vermij-
den. Aanvankelijk had de commissie gepleit voor ingrepen in de ligging en het
gebruik van de startbanen van Schiphol, maar de rijksoverheid heeft ervoor geko-
zen om de economische groei van de luchthaven voorrang te geven. Enige mate van
geluidsoverlast wordt dus sinds de jaren zestig geaccepteerd. De vraag is dan alleen
nog in welke mate.

Er is, met andere woorden, in de eerste jaren van het hinderbeleid een dis-
courscoalitie tot stand gekomen rondom planologische maatregelen. Ook heeft
men hinder als afgeleide van geluidbelasting gedefinieerd en de contouren als
voornaamste maatregel gekozen. Geluidscontouren en grenswaarden institutionali-
seren niet alleen de bescherming van de bevolking, maar net zo goed het uitgangs-
punt dat de burgerluchtvaart een groot aantal mensen ernstig mag verstoren.
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5.3.4 Ecologische modernisering

In het planologisch perspectief stonden de plannen voor een vijfde baan en voor
geluidscontouren vanaf de jaren zestig tegenover elkaar. Er heerste een ‘zero-sum’-
logica: uitbreiding of rust. Het planologisch denken leidde tot voorstellen voor een
planologische oplossing: een vliegveld in zee. Sinds de jaren zestig is het vliegveld
in zee menig keer als mogelijkheid genoemd en weer verworpen. Het planologisch
denken leidt als een reflex steeds tot dezelfde voorstellen om hinder op te lossen.
Maar tot op het heden heeft de overheid er niet voor gekozen om de impassen tussen
uitbreiding en hinderbeperking met behulp van een vliegveld in zee op te lossen.

Midden jaren tachtig grepen betrokkenen naar een ander denkmodel om de
impasse te doorbreken: ecologische modernisering. In dat perspectief werden eco-
logie en economie niet meer tegenover elkaar gezet, maar met elkaar verzoend
door beide te ontwikkelen. Die denkwijze is ook toegepast op geluidsoverlast van
Schiphol.

Het planologisch denken is op een aantal punten overheersend gebleven. Ten
eerste vond de koppeling van Schiphol aan ecologische modernisering plaats in
ruimtelijke planningsprocessen: rondom de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en
binnen de Rijksplanologische Dienst.

Ten tweede bleven de belangrijkste beleidsinstrumenten hetzelfde: contouren,
limieten, ruimtelijke verbeelding, langetermijnplanning. Er was nauwelijks sprake
van ecologische modernisering van de maatregelen in het hinderbeleid. Het beleid
was en is vooral gericht op de ‘politics of more’, zoals Beck dat noemt (Beck 1986).
De problemen van economische groei moeten vooral door de groei zelf opgelost
worden: met nieuwe banen en stillere vliegtuigen. In 2003 herhaalde zich daarom
wat er in 1968 gebeurd was. Destijds was de Zwanenburgbaan mede bedoeld om
Buitenveldert te ontlasten, en maakte men zich nauwelijks zorgen om de geluid-
belasting in Zwanenburg zelf. Dezelfde foute inschatting maakten de planners ook
ten aanzien van de geluidbelasting ten noorden van de Polderbaan, die onder meer
bedoeld was om Zwanenburg te ontzien.

Ten derde gaan planologie en ecologische modernisering uit van de maakbaar-
heid van de samenleving, maar dan wel in een beperkte zin. De economische ontwik-
keling is zowel in het planologisch perspectief als binnen ecologische modernisering
een gegeven.

De planologische aanpak bleef dominant, maar ecologische modernisering
bracht wel veranderingen met zich mee. Om te beginnen kregen burgers en sociale
bewegingen een grotere rol in het beleidsproces. De klachtenlijn werd mede daarom
uitgebreid, mensen werden eerder en uitgebreider geïnformeerd, en verschillende
beleidsprocessen werden onderwerp van inspraak en overleg met ‘stakeholders’.
Daarnaast maakte ecologische modernisering een nieuwe vorm van redeneren
mogelijk: in plaats van een ‘zero-sum’-logica kwam een ‘positive-sum’-logica.
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De oorsprong van het nieuwe hinderbeleid ligt in de voorbereiding van de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening. Daarin werd Schiphol op een nieuwe manier gedefi-
nieerd en werd een koppeling gemaakt met milieubeleid.

De aanzet voor die ontwikkeling kwam vanuit de luchtvaartsector en van weten-
schappers die voor de sector werkten. Zij positioneerden Schiphol als ‘mainport’ in
‘Nederland Distributieland’. Binnen een neoliberaal discours werd een overgang
gemaakt van een dienstverlenend bedrijf naar een commerciële onderneming. Main-
port als story-line combineerde een bedrijfseconomisch concept met de nationale
economie en de nationale identiteit. Sector en wetenschappers grepen naar de des-
tijds in opkomst zijnde netwerkmetafoor om de luchtvaart uit te beelden. Tegelij-
kertijd gingen ze terug in de tijd door de positie van Nederland in dat netwerk te
omschrijven als knooppunt in internationale handel en verkeer, vergelijkbaar met
de Gouden Eeuw. Ook grepen de voorstanders van uitbreiding de pleidooien voor
een ontwikkelingsgericht economisch beleid aan om Schiphol als ‘kansrijk’ te pre-
senteren. Net zoals in de jaren veertig en vijftig werd de groei van Schiphol als
dwingende trend voorgesteld om politieke besluiten te beïnvloeden. Het mainport-
concept raakte snel ingeburgerd en is sinds eind jaren tachtig bepalend voor het
overheidsbeleid.

Ecologische modernisering bood de mogelijkheid om de oude tegenstelling te
herformuleren als een win-winsituatie. De verandering van denken maakte de weg
vrij voor de bouw van een nieuwe baan (de ‘milieubaan’) en de wettelijke regeling
van geluidsgrenzen.

Het mainportbeleid betekende ook een letterlijke herschikking van het geluids-
landschap. Er werd meer gevlogen, de vluchten werden geconcentreerd in bepaalde
tijden (blokkensysteem), er werd over nieuwe gebieden gevlogen (zoals Amster-
dam Centrum) en er kwam uiteindelijk ook een nieuwe baan bij.

Tussen 1985 en 1988 werd de mainportontwikkeling niet in verband gebracht
met hinder. Dat gebeurde voor het eerst toen planners en ambtenaren de toekom-
stige ontwikkeling van Schiphol gingen beoordelen op mogelijke ‘milieueffecten’.
Sinds eind jaren tachtig is geluidbelasting een milieuprobleem, en vanaf ongeveer
1990 gaan rijksoverheid en luchtvaartbranche uit van een koppeling: mainport- en
milieubeleid.

Door geluidhinder als milieuprobleem op te vatten en door de nadruk op natio-
nale regulering ontstond er een opening voor Milieudefensie en Stichting Natuur
en Milieu. Ruim na aanvang van het mainport- en milieubeleid stelden deze or-
ganisaties zich aan het hoofd van de lokale belangengroepen van gehinderden.
Geluidhinder werd een manier om de groei van de luchtvaart te reguleren. Tegelij-
kertijd verleenden de sociale bewegingen legitimiteit aan het mainportbeleid door
bij het heersende beleidsdiscours aan te sluiten. Dat is een bekende discursieve
paradox (Hajer 1995): klagers, activisten en sociale bewegingen gaan tot op grote
hoogte mee in het beleidsdiscours en proberen van binnenuit op onderdelen
invloed uit te oefenen. Ze moeten meepraten om hun eigen standpunt naar voren
te kunnen brengen.

Beleidsdiscours Amsterdam Schiphol 125



Voor- en tegenstanders maken sinds het begin van de jaren negentig deel uit
van een discourscoalitie. De nadruk op ‘mainport’ stelde de sector tevreden. Tegelij-
kertijd moest de sector meewerken aan een uitgebreid milieubeleid. Het beleids-
discours maakte een uitwisseling en samenwerking tussen uiteenlopende actoren
mogelijk, juist omdat het zo ruim geformuleerd was. Onopgemerkt deelden alle
partijen de veronderstelling dat geluid hinderlijker is naarmate het harder is en dat
er gewerkt moest worden met dosis-effect relaties, grenswaarden en contouren. In
de jaren negentig ontstond het mainport- en milieudiscours.

Gaandeweg is hinder de maatstaf voor de regulering van de luchtvaart geworden.
De contouren zijn een fetisj van het beleid geworden. Ze suggereren beheersing,
overzicht en maakbaarheid en moeten geluidsoverlast en luchthavenontwikkeling
reguleren. Dat verklaart waarom veel van de huidige conflicten over het lawaai van
de burgerluchtvaart over ‘meten of berekenen’ gaan, over de ligging van contouren
en de plaats van meetpalen. Het contouren-denken maakt het ook bijzonder moei-
lijk om aandacht te besteden aan beleving, sociale relaties en politieke conflicten.
Zelfs wanneer deze geformuleerd worden als ‘niet-akoestische factoren’, is het las-
tig om aansluiting te vinden bij het heersende beleidsdiscours.

Het dominante mainport- en milieudiscours werd geïnstitutionaliseerd in
onder meer de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving uit 1995, een
nieuwe baan, wettelijke geluidscontouren en grootschalig kwantitatief onderzoek
in de traditie van het dosis-effect denken. Het discours is daarmee omgezet in
asfalt, geluidskaarten, isolatiemaatregelen en rekenmethoden. Omwonenden wer-
den nog sterker onderworpen aan centralistische standaardmaatregelen. Beleving,
lokale groepen en afwijkende definities van het probleem werden gemarginali-
seerd. Er is in feite geen hinderbeleid, maar een blootstellingsbeleid (Stallen 2001;
Stallen et al. 2004).

Het hinderbeleid institutionaliseert echter ook een fundamentele discursieve
spanning. Het beleid zoals dat in de jaren vijftig en zestig opkomt, veronderstelt
uniforme en passieve omwonenden die gelijkmatig reageren op geluidsprikkels en
de regulering overlaten aan de overheid. In deze hiërarchische beleidscultuur, die
nog steeds geldt voor de maatregelen van het hinderbeleid, is het niet van belang
wat hinder voor omwonenden betekent.

Tegelijkertijd zijn er twee ontwikkelingen waardoor de beleving van burgers wel
van belang wordt. Ten eerste is het beleidsproces, anders dan de beleidsmaatregelen,
meer gericht op de inbreng van afzonderlijke burgers. Mensen worden opgeroepen
om mee te denken, om gebruik te maken van de mogelijkheid tot inspraak en om
van zich te laten horen. Zodoende ontstaat de suggestie dat de individuele beleving
wel degelijk relevant is.

Ten tweede legitimeren beleid en wetenschap geluidsoverlast. Zij maken hin-
der zichtbaar, relevant en een gevestigd probleem. Zoals Stallen het omschrijft:
“Wanneer hinder in een cijfer voor geluidbelasting wordt uitgedrukt, is er maar
één richting: omlaag. Zolang er dan geen situatie van nul belasting is bereikt, is er
een boze buitenwereld” (Stallen and Van Gunsteren 2002 p.7).
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Op z’n minst stelt het beleid in het vooruitzicht dat mensen niet overmatig be-
last zullen worden en dat de overheid de problemen in de hand houdt. Mensen
worden opgeroepen om zich een mening te vormen, het geluid in de gaten te hou-
den en hun eigen ervaring serieus te nemen. In termen van de culturele theorie
wordt het hiërarchische denken vermengd met een egalitaire aanpak, die gericht
is op samenwerking en consensus (Smit and Van Gunsteren 1997; Stallen and
Van Gunsteren 2002). Met andere woorden: het beleid institutionaliseert een
spanning tussen actief en passief, subjectief en objectief, ervaring van burgers en
politiek-wetenschappelijke hinderdefinities. Samen met deze rationalisering van
het hinderbeleid treedt in deze fase een ook duidelijke emotionalisering op. Het
technocratisch beleid gaat samen met een beleidsproces dat meer en meer gericht
is op de actieve en subjectieve inbreng van mensen.

Wanneer mensen door inspraak belangen toebedeeld krijgen en vervolgens – om
welke reden dan ook – van mening zijn dat hun belangen niet behartigd worden,
liggen teleurstelling, wantrouwen en protest op de loer. Er kan een impasse ont-
staan: burgers krijgen belangen, maar geen manier om die belangen te behartigen.
Het idee van zelfbeschikking stuit op centralistische en technocratische maatregelen.
Uit de literatuur weten we reeds dat een negatieve beoordeling van beleidsproces-
sen geluidsoverlast kan vergroten (zie hoofdstuk 2). Daar gaat echter aan vooraf dat
mensen de verwachting moeten hebben dat een politiek proces bedoeld is om aan
hun verlangens tegemoet te komen. De combinatie van hinderbeleid en inspraak
schept, naar ik vermoed, deze verwachting.

Het mainport- en milieudiscours leidt er ook toe dat vertrouwen een belang-
rijke rol gaat spelen. Het beleid problematiseert geluid en belooft tegelijkertijd het
geluid in de hand te houden. Burgers worden vervolgens opgeroepen om vertrouwen
te stellen in het overheidsbeleid. Dezelfde overheid stelt echter vooral vertrouwen
in experts en niet in de zogenaamde subjectieve beleving van burgers. De beleving
van omwonenden wordt uit het stelsel gehouden. Wanneer mensen vervolgens
van mening zijn dat het de overheid onvoldoende lukt om het geluid te beheersen,
ontstaat een voor hen bedreigende situatie, en naarmate mensen negatiever zijn
over de toekomstige belasting, neemt ook de actuele overlast toe (zie hoofdstuk 2).
Wantrouwen is zo bezien een ongewenst neveneffect van het hinderbeleid. Daar-
naast roepen overheid, luchtvaartbedrijven en sociale bewegingen burgers op om
zich een mening te vormen, belangen te behartigen en kritisch te kijken naar moge-
lijke problemen. Mensen worden aangespoord om argwanend te zijn. Wantrou-
wen is dus bedoeld en onbedoeld geïnstitutionaliseerd in het beleid.
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6

Burgers Amsterdam Schiphol

In dit hoofdstuk staat de beleving van omwonenden centraal. Anders dan in het
gangbare vragenlijstonderzoek wordt hier achterhaald wat mensen zelf bedoelen
als zij het over geluidsoverlast hebben. De verwachting is dat het dominante poli-
tieke discours bepaalt wat mensen wel en niet kunnen zeggen en beleven. Wan-
neer mensen het dominante discours zonder meer herhalen, is dat een consonante
uiting. Indien men deels tegen het heersende denken in gaat, is dat een dissonante
uiting. Het is ook denkbaar dat mensen geluidbelasting niet of nauwelijks in ver-
band brengen met ‘mainport en milieu’. Als dat zonder conflict verloopt, spreek ik
van een autonome uiting. Paragraaf 1 is bedoeld als inleiding op het materiaal en
bevat een kwantitatief overzicht. De tweede paragraaf van dit hoofdstuk gaat over
consonante uitingen, paragraaf 3 over dissonanties en paragraaf 4 ten slotte over
autonome uitingen. Het materiaal is letterlijk weergegeven, met inbegrip van fou-
ten in de zinsbouw of ongebruikelijke formuleringen. In paragraaf 5 deel ik de
interviews in volgens het resonantiemodel om te schatten in welke mate resonantie
van invloed is op overlast. Ook doe ik een suggestie in welke richting kwantitatief
vervolgonderzoek gedaan zou kunnen worden.

6.1 Argumenten in cijfers

Zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is geluidsoverlast niet voldoende begrepen met
het huidige enquêteonderzoek (Stallen 2001). Daarom is dit onderzoek erop gericht
om geluidsoverlast te begrijpen naar zijn aard. De cijfers dienen als indicatie voor
wat ik in het materiaal aangetroffen heb. Ze moeten ook aannemelijk maken dat
wat ik straks aan de hand van voorbeelden bespreek, ook buiten de voorbeelden
voorkomt. Met andere woorden: de cijfers tonen aan dat de citaten meer zijn dan
incidentele, toevallige vondsten. Het is niet mogelijk om de cijfers te vertalen naar
alle burgers, omdat de bewijskracht van dit onderzoek ligt bij de typen verschijnse-
len die ik benoem in plaats van de numerieke verdeling daarvan.

Voor dit deel van het onderzoek heb ik vier verschillende typen materiaal verzameld.
Allereerst zijn er interviews gehouden met bewoners van het Amsterdamse stads-
deel Osdorp. De geluidbelasting in dit gebied is bekend en voor alle onderzochte



huishoudens ongeveer even groot. In 2002 lag de belasting rond de 50 dB (A) Lden

1.
Ik heb de respondenten eerst op basis van toeval geworven en deze steekproef
daarna aangevuld met veelklagers en mensen die geen enkele moeite hebben met
de geluidbelasting. Ten tweede heb ik gebruik gemaakt van diverse klachten gericht
aan het klachtenbureau van de Commissie Regionaal Overleg Schiphol (CROS)
zoals brieven, faxen, e-mails en registraties van telefoongesprekken. Ook ben ik
meerdere keren op het kantoor van de klachtenlijn aanwezig geweest om de regi-
stratie van klachten en gesproken tekst waar te kunnen nemen. Ten derde heb ik
ingezonden brieven uit De Telegraaf, de Volkskrant en NRC Handelsblad onder-
zocht. Zijdelings heb ik lokale kranten bekeken. Ten vierde heb ik een klein aantal
inspraakreacties uit de Milieu Effect Rapportage Schiphol 2003 in het materiaal-
bestand opgenomen. De bronnen heb ik zo gekozen dat zoveel mogelijk verschil-
lende typen argumenten zichtbaar worden. Het gaat om ‘naturally occuring data’
en interviews die ik voor dit onderzoek heb gehouden. Om te achterhalen hoe ver
de invloed van het dominante discours reikt, heb ik materiaal verzameld dat in poli-
tieke processen tot stand is gekomen en materiaal dat op meer afstand van deze
processen staat.

Tabel 1: overzicht materiaal

Aantal

Interviews 47

Klachten* 130

Ingezonden brieven 71

Inspraakreacties 18

Totaal 266

*Het gaat om 130 afzonderlijke documenten met daarin 995 klachten.

In het materiaal heb ik eerst gezocht naar stellingen waarin mensen aangeven dat
zij geluid van vliegverkeer rond Schiphol wel of niet hinderlijk vinden. Vervolgens
heb ik alle onderbouwingen voor die stellingen in het materiaal benoemd. Zoals in
hoofdstuk 4 beschreven kan dat een letterlijke of indirecte onderbouwing zijn vol-
gens de argumentatieve structuur ‘geluid is hinder, omdat…’. Die structuur is niet
opgelegd door er vragen over te stellen. Het gaat om de alledaagse manier van spre-
ken en schrijven over geluidsoverlast, waarin mensen zelf verklaringen voor hinder
noemen of veronderstellen.

In de stellingen en onderbouwingen, ofwel: de argumentaties, kunnen we een
samenhang herkennen. Deze samenhang is het discours. De vraag is of het dis-
cours dat zichtbaar wordt in de argumentaties, gelijk is aan het dominante poli-
tieke discours of dat het daarvan afwijkt. De analyse is grotendeels gericht op de
argumentaties zelf. Daarnaast analyseer ik in beperkte mate op het niveau van
documenten en personen. Het materiaal heb ik deels handmatig geanalyseerd en
deels digitaal gecodeerd met Atlas.ti. De kleinste eenheid van coderen is de onder-
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bouwing van een argument. Het coderen verhoogt het aantal waarnemingen sterk.
Per document zijn er vaak tientallen onderbouwingen, waardoor het totale aantal
onderbouwingen in het Nederlandse materiaal oploopt tot ongeveer tweeduizend.
In het digitale deel van het materiaal gaat het om 546 onderbouwingen. Een
beschrijving van de werkwijze staat in hoofdstuk 2. Het coderen is niet in eerste
instantie bedoeld om kwantitatieve uitspraken te doen, maar om te analyseren
welke typen argumenten zich voordoen. Men werkt vanuit concrete stukken tekst
naar conceptuele ordeningen. Ik heb daarbij losse uitspraken samengevoegd tot
families of groepen, die uiteindelijk deel uitmaken van een samenhangend dis-
cours.

Hieronder laat ik eerst een aantal typen argumenten zien dat uit het materiaal
naar voren komt. Daarna ga ik in op de vraag welk deel daarvan overeenkomt met
het dominante politieke discours. De cijfers geven een eerste indruk van de typen
uitspraken die we aantreffen als mensen in Nederland hinder omschrijven. De
inhoud van die typen komt in de volgende paragrafen aan bod. Grafiek 1 bevat een
overzicht van de meeste argumenten die ik in het materiaal heb aangetroffen: de
discursieve ruimte waarbinnen geluid van vliegtuigen betekenis krijgt.

Deze weergave kent een grote beperking: we weten niet in welke context een
uitspraak staat. Mensen kunnen het bijvoorbeeld over ‘economie’ hebben in een
context van kritiek of van steun. Alleen de samenhang van uitspraken geeft hier uit-
sluitsel over. Deze samenhang onderzoek ik later in dit hoofdstuk kwalitatief.

Mensen die onderbouwen waarom geluid van vliegtuigen wel of niet lastig is, maken
gebruik van argumenten die we uit het politieke proces kennen: de economische
voordelen of de schade voor milieu. We zien dat de klachten, zoals verwacht, deel
uitmaken van het bewustzijn van mensen. Niet-akoestische factoren (in de tabel
NAF geheten, zie ook hoofdstuk 2) zijn ongeveer even vaak aan de orde als econo-
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Grafiek 1: typen argumenten Amsterdam (in % van 498)
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mische argumenten. Hieronder versta ik wantrouwen jegens beleidsmakers, de
indruk dat geluidbelasting (niet) vermijdbaar is en uitspraken over de invloed die
men heeft op de geluidbelasting. Burgers noemen ook dat geluiden lastig of niet
lastig kunnen zijn, afhankelijk van de context. Ook bespreekt men dat sommige
mensen gevoeliger zijn voor geluid dan anderen, of dat persoonlijke omstandigheden
ertoe bijdragen dat overlast ontstaat. Wat in het bijzonder opvalt, is het grote aantal
‘politieke’ argumenten. Dat zijn alle uitspraken die direct of indirect verwijzen naar
beleid, politici, maatregelen of politieke conflicten. Ruim veertig procent van alle
onderbouwingen valt in deze categorie. Een kwart van alle uitspraken is een letter-
lijke reactie op politiek en beleid (politieke interacties). Burgers die over geluids-
overlast beginnen, stellen daarbij vooral de politiek aan de orde.

In het vorige hoofdstuk heb ik het dominante politieke discours over geluids-
overlast rondom Schiphol beschreven. Om een indruk te krijgen van de verhouding
tussen consonante, dissonante en autonome uitingen, heb ik voor een deel van de
documenten bepaald welke van de drie typen daarin hoofdzakelijk aanwezig is.
Daardoor gaat informatie verloren, omdat meerdere typen argumenten binnen één
document kunnen voorkomen. De cijfers zijn dan ook niet meer dan een indicatie.
De afzonderlijke argumentaties komen in de kwalitatieve analyse aan de orde. Onder-
staande tabel toont voor 114 documenten of daarin vooral een consonant, dissonant
of autonoom discours zichtbaar wordt.

Tabel 2: resonantie per type document in percentages

Consonant Dissonant Autonoom

Interviews (36) 42% 44% 14%

Brieven (36) 33% 61% 6%

Klachten (42) 60% 31% 10%

Totaal* (114) 46% 45% 10%

* Totaal telt niet op tot honderd door afrondingsverschillen.

Consonante en dissonante documenten komen ongeveer even vaak voor. Docu-
menten die overwegend autonome argumenten bevatten, maken tien procent uit
van het totaal. Het dominante discours is in het grootste deel van het materiaal aan-
wezig. Zowel dicht bij het politieke proces (klachten) als meer op afstand (inter-
views) is het aandeel documenten met overwegend autonome argumenten beperkt.
Wel zijn er in de klachten relatief veel consonante uitingen, wat erop kan wijzen dat
mensen zich aanpassen aan de verwachtingen van de klachtenregistratie. Hoe dat
precies werkt, komt nog aan de orde. In ingezonden brieven in kranten zijn er
daarentegen meer dissonante uitingen. Dat kan betekenen dat er in de kranten
meer ruimte is voor kritiek. Het kan ook betekenen dat briefschrijvers of redacteu-
ren streven naar een evenwicht tussen afwijking van het dominante discours en
overeenstemming met het dominante discours.

Burgers Amsterdam Schiphol 131



6.2 Consonant

Mensen die over geluidsoverlast van de burgerluchtvaart schrijven of spreken,
maken daarbij gebruik van het dominante beleidsdiscours. Allereerst vat ik een aantal
gangbare redeneringen samen. In de meer gedetailleerde analyse van klachten laat
ik zien hoe specifieke beleidspraktijken de beleving vormen. Voor die analyse maak
ik naast de argumentaties ook gebruik van de cijfers van de klachtenregistratie.

6.2.1 Consonant: gangbare redeneringen

Omwonenden van Schiphol beschrijven geluidsoverlast als een typisch modern
sociaal probleem. In bijna alle interviews, brieven, klachten en inspraakreacties is
het geluid van vliegtuigen problematisch.

Fragment 1: interview (A40)
We gaan ook niet meer met de trekschuit en we gaan ook niet meer met de paarden-
tram. Helaas het is de vooruitgang.

Ook wanneer ik mensen vraag om het geluid te beschrijven, komt last aan de orde.

Fragment 2: interview (17:21)2

I: U woont hier veertien jaar. Kunt u beschrijven wat u hier in de woning aan
vliegtuiggeluid hoort?
R: Het ligt eraan welke baan ze gebruiken en er zijn dagen, vooral zomers, dat je
er last van hebt.

Deze en andere omwonenden hebben zich het perspectief van het politieke dis-
cours eigen gemaakt, waardoor het moeilijk wordt om geluid te beschrijven zonder
van overlast te spreken.

Omwonenden beschrijven het geluid geregeld als akoestische belasting, zij het in
afgeleide vorm. Zij hebben het over hoogte, afstand, windrichting, route, frequentie,
gesloten ramen, hardheid van de motoren, aantal bewegingen, bijzonder lawaaiige
toestellen, ontbreken van rust en dergelijke. Om geluidbelasting te omschrijven ge-
bruiken mensen een beperkt repertoire: hard, luid, dreunend of trillend. De akoes-
tische belasting beschrijft men zelden in akoestische maten, zoals Kosteneenheden,
maar eerder in tastbare, direct waarneembare gebeurtenissen.

Mensen zien het geluid als een planologisch verschijnsel. Enkelen verwijzen
letterlijk naar contouren of de ruimtelijke grenzen van het isolatieprogramma om
aan te geven dat het geluid lastig is. Men spreekt over een ruimtelijk conflict tussen
de uitbreiding van Schiphol en de woningbouw in de regio (26:23) of over de afstand
van Schiphol als indicatie voor geluidbelasting. Sommigen schetsen nadrukkelijk
een perspectief van een belaste regio: “een enorm gebied dus, waar vliegtuiglawaai
voortdurend op de loer ligt” (26:21). Respondent 9 definieert Osdorp als ‘een grens-
geval’: “Hier is het wel redelijk uit te houden, maar ja, je hebt wel wat geluidsover-
last”. Dat komt overeen met de ligging van de wijk net buiten de 35 Ke-contour. Er is
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een ruimtelijk repertoire dat bijvoorbeeld de uitdrukkingen ‘buren van Schiphol’,
‘wijde omgeving’ of ‘omwonenden’ bevat. De startbanen en de vliegroutes worden
veelal aan elkaar gelijkgesteld: men heeft het over ‘onder een baan wonen’ of ‘de
baan gaat hier recht over’. De argumentaties van omwonenden bevatten het plano-
logisch denken.

Mensen gebruiken veelvuldig het mainportargument (bijvoorbeeld: 6:28 / 91 /
94, 13:20, 14:32 / 35, 19:28, 20:11, 26:10 / 25 / 35 / 46 / 47 / 84 / 90 / 95). Er zijn zin-
sneden zoals ‘Schiphol is belangrijk voor de economie’, ‘er werken heel veel mensen’,
‘de helft van de Amsterdammers werkt op Schiphol’, ‘het is een logistiek knooppunt’,
‘toeristen komen hier om te overnachten’, ‘er zitten zoveel bedrijven omheen’, ‘het
is een belangrijke economische factor’. Soms lijkt het alsof je de publicaties van
Schiphol leest als je naar omwonenden luistert, zoals in de zinsnede ‘Schiphol biedt
meer dan vijftigduizend mensen werk’ (26:91). Dit aantal komt namelijk regelmatig
naar voren in de werkgelegenheidsmonitor van de luchthaven.

Milieuargumenten zijn wat minder uitgewerkt en uitgesproken. Een enkele
keer beschrijven omwonenden hinder als een milieuprobleem, bijvoorbeeld in de
formulering: ‘dat een maximale geluidbelasting of milieubelasting toelaatbaar is’
(6:92). Het ‘of’ maakt van geluidbelasting een milieuprobleem. In een ander inter-
view (9:14) gaat het om ‘de milieubelasting die de luchthaven veroorzaakt’. In een
brief aan de Volkskrant (26:25) is geluidsoverlast onderdeel van een reeks emissies
en risico’s, die tezamen de ‘kosten van de groei’ vormen. In verschillende uitingen
brengen omwonenden ‘Milieudefensie’, de ‘actie Bulderbos’ of ‘milieugroepen’ in
verband met geluidsoverlast. Milieudefensie is voor de omwonenden de belangrijk-
ste tegenstander van Schiphol die het thema ‘hinder’ behartigt.

In de uitingen van omwonenden staat Schiphol voor de luchthaven, de lucht-
vaartmaatschappijen, de luchtverkeersleiding, de klachtenlijn en deels ook voor de
overheid. Mensen denken bij de luchthaven aan vakantie, consumptie, de kosten
en baten van het moderne leven en nationale trots. Ook geluidsoverlast schrijven
omwonenden toe aan Schiphol (en niet aan de KLM of de reizigers). Men heeft het
over ‘het lawaai van Schiphol’ (26:7), ‘geluidsoverlast van Schiphol’ (26:36) of ‘ex-
treme overlast die de Polderbaan veroorzaakt’ (26:34). Mensen veronderstellen dat
Schiphol beleidsmaatregelen neemt. De uitfasering van oude toestellen bijvoorbeeld,
een internationale afspraak, schrijft men toe aan het beleid van de luchthaven.
Opvallend is dat omwonenden hierbij verwijzen naar ‘oude Russische toestellen’ of
‘Tupolevs’. Juist die vliegtuigen zijn in het huis-aan-huisblad Schipholland aan de
orde gesteld. Identificatie met Schiphol ziet men ook in de persoonlijke uitingen:
‘ik vind dat we met z’n allen trots moeten zijn op Schiphol, dat wij Nederlanders in
zo’n klein landje zo’n groot bedrijf hebben’ (17:27). Het lijkt alsof Schiphol groot is
en Nederland klein. Mensen denken in termen van macro-actor Schiphol.

De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor geluidsoverlast leggen mensen echter
bij de rijksoverheid, het parlement, ministeries, ministers en grote politieke partijen.
Men klaagt over vliegbewegingen die door de ‘RLD gepland’ worden of beschrijft dat
‘het landsbestuur maatregelen neemt’ (26:140). Met name in de interviews hebben
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mensen de neiging om in algemene termen te spreken: ‘de overheid’ moet iets
doen of ‘er’ moet iets aan gedaan worden. Daarnaast schrijven mensen ook aan
Milieudefensie, de gemeente Amsterdam, de media en de Commissie Geluidhinder
Schiphol (CROS) invloed toe. Zelden ziet men een rol weggelegd voor internationale
organisaties. Dit waren de consonante uitspraken in vogelvlucht. Twee typen con-
sonanties komen nu uitgebreider aan de orde.

6.2.2 Consonant: klachten en klagers

Klachten en klagers komen in veel documenten aan de orde (bijvoorbeeld: A6, 7, 8,
9, 10, 14, 17, 20, 31:6 / 7 / 10 / 13 / 15 / 20 / 22 / 34, 35, 36, 37, 26:7 / 15 / 56 / 76 /
79 / 108 / 146). Bijna alle geïnterviewden kennen de klachtenlijn. Men stelt dat
mensen gebruik moeten maken van de klaaglijn, omdat die nou eenmaal bestaat
(39:4, 51:1), of dat de klaagmogelijkheid bewijst dat er een probleem is (49:2). Men-
sen argumenteren dat de omvang van de klachten een indicatie is voor de ernst van
de overlast (26:76). Hinder en klachten lijken synoniem. Ik ga nu weer kort in op
het beleid om duidelijk te maken waarom klachten zo’n prominente rol spelen. Het
beleidsproces verklaart vervolgens ook de omvang en de aard van de klachten.

Sinds eind jaren tachtig roept de overheid burgers op om mee te denken over
het Schipholbeleid. Klachten krijgen de status van beleidsinformatie, de overheid
stelt zich ‘klachtontvankelijk’ op, en klagen wordt een vorm van inspraak. De over-
heid en sociale bewegingen wekken de indruk dat meepraten en klagen het beleid
beïnvloedt. Burgers krijgen er door het politieke proces belang bij om alert te zijn,
geluid als mogelijke hinder te interpreteren en toekomstige gevaren in te schatten.
In die situatie zal het aantal klachten toenemen als de kans op beleidsmaatregelen
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Grafiek 2: aantal klachten en klagers in relatie tot het beleidsproces
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groter is. Precies dat zien we gebeuren. In grafiek 2 is het aantal klachten en kla-
gers over geluid weergegeven dat geregistreerd is bij het klachtenbureau van de
Commissie Regionaal Overleg Schiphol.

Tot 1989 blijft het aantal klachten en het aantal klagers relatief stabiel. Daarna doen
zich sterke veranderingen voor rond 1990, 1994-1997 en 2003-2004. Die ontwik-
kelingen zijn het gevolg van: (1) openingen in het beleidsproces, (2) de opkomst van
veelklagers als gevolg van specifieke praktijken van registreren, en (3) veranderin-
gen in de geluidbelasting als gevolg van beleidsmaatregelen.

Ten eerste: het aantal klachten en het aantal klagers neemt duidelijk toe in de
tijd dat de plannen voor ‘mainport en milieu’ rond 1990 publiek worden, en de
inspraak voor de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening op gang komt. Vlak voordat de
PKB Schiphol in 1995 vastgesteld wordt, neemt het aantal klachten nogmaals toe.
De politieke PKB is echter niet definitief. De overheid denkt verder na over een
vliegveld in zee, er is een brede maatschappelijke discussie en burgers worden
opgeroepen zich daarin te blijven mengen. De luchthaven nodigt omwonenden
zelfs uit voor informatiebijeenkomsten. Alle betrokkenen vergroten de bekendheid
van de klachtenlijn. In 1997 probeert de rijksoverheid het politieke debat af te sluiten
met de Integrale Beleidsvisie. Daarna lopen de klachten terug, tot de parlementaire
behandeling van de Schipholwet, de inspraakprocedure voor de MER 2003 en de
opening van de Polderbaan.

Wanneer we het verloop van de klachten in verband brengen met de acties van
Milieudefensie, dan lijkt daarvan geen eenduidig effect uit te gaan. Milieudefensie
heeft in verhevigde mate actiegevoerd tussen 1994 en 1997 en van 1999 tot 2001.
In beide periodes heeft men burgers opgeroepen om klachten in te dienen. In het
eerste tijdvak neemt het aantal klachten en het aantal klagers toe, maar tijdens de
Bulderbos-actie, die ook landelijke media-aandacht krijgt, krimpt het aantal klach-
ten en klagers. Wellicht is het effect van mobilisatie afhankelijk van openingen in
het beleidsproces. Tot 1997 waren die er nog, maar daarna nauwelijks meer.

Ten tweede: veelklagers zijn het product van de veranderende registratiewijze.
Vanaf 1989 verandert ook het aantal klachten per klager. Van 1989 op 1990 gaat
het aantal klachten per klager plotseling omhoog van gemiddeld 2,5 klachten per
jaar naar vijftien klachten per jaar. Deze plotselinge toename heeft te maken met
een verandering van werkwijze. De klachteninstelling gaat over van registratie op
kaartjes naar een computerondersteund systeem. Dat leidt er onder andere toe dat
mensen meer dan voorheen gevraagd wordt om de specifieke tijden van verstoring
op te geven. Veel eenvoudiger dan voorheen kan een persoon meerdere klachten
indienen, en de klachtenlijn leert burgers hoe zij dat moeten doen. Bovendien zijn
er gevallen waarin massaal klagen een beperkt lokaal effect heeft: 176 bewoners van
Bennebroek klagen in 1989 samen 34.851 keer en krijgen zo een correctie van de
vliegroute voor elkaar. Ook sluit ‘veelklagen’ aan bij een praktijk die ook op andere
terreinen gangbaar is: leed moet gedocumenteerd worden om een ‘case’ op te bou-
wen. Aantallen en registratie maken van afzonderlijke verschijnselen een samen-
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hangend sociaal probleem. In deze tijd ontstaat een nieuw type burger: de veelklager.
Zijn of haar gedrag is gemodelleerd naar de politieke openingen en de institutio-
nele voorschriften van het klagen over Schiphol. Meer en meer formuleert men
klachten die slechts de voorgeschreven informatie bevatten: naam, adres, datum en
tijdstippen van de verstoring. Veelklagers werken met standaardformulieren, digita-
liseren en administreren hun klachten en worden boekhouders van hun eigen leed.

Ten derde: mensen reageren op veranderingen in vliegbewegingen en geluid-
belasting die door beleidsmaatregelen veroorzaakt worden. Dat ziet men vooral
midden jaren negentig, toen over het centrum van Amsterdam gevlogen werd, en
in 2003 en 2004, toen de effecten van de Polderbaan hoorbaar werden en anders
waren dan verwacht of beloofd.

Samenvattend blijkt dat de politieke functie van de klachten en de wijze van
registreren samen de veranderingen in de aard en de omvang van de klachten
goed kunnen verklaren. Mensen klagen over geluid, omdat zij daartoe aangespoord
worden, en zij houden zich meer in wanneer de mogelijkheden om invloed uit te
oefenen geringer worden.

6.2.3 Consonant: ondergeschikte beleving

Om geluidsoverlast te beperken, zetten beleidsmakers vooral technische maatrege-
len in. De last die mensen ervaren is relevant, maar ondergeschikt aan akoestische
grootheden. Die verhouding ziet men ook terug in de uitspraken van omwonenden.
In het eerste fragment lezen we hoe een inwoner van Osdorp probeert subjectiviteit
en objectiviteit te combineren.

Fragment 3: Amsterdam (9:18)
I: En is er in de twee jaar dat u hier woont verandering in gekomen?
R: Nou, dat heb ik niet kunnen merken. Ik heb trouwens wel, het is niet helemaal
hetzelfde is als de vorige woning. Ik heb het gevoel dat het iets minder is hier. Dat
zou wel eens grappig zijn om een keer uit te zoeken.
I: Ja
R: Maar dat is mijn gevoel en ik denk dat ik mijn gevoel wel kan onderbouwen
met het volgende: dat we verder van de aanvliegroute afzitten, van de Zwanen-
burgbaan, en als je er loodrecht op gaat staan, dat afstand van deze plek tot de aan-
vliegroute ook groter is dan in de vorige woning. Waardoor je hier de vliegtuigen
niet of nauwelijks hoort als ze aan komen vliegen, en als je buiten op het balkon
staat en het is windstil en je gaat heel goed luisteren dan kun je het horen. Terwijl
in de vorige woning dat kon je wel horen zeg maar als je buiten was. Dat is hier
wel iets minder denk ik. (…) Op het moment dat ze wel recht overkomen, is het
natuurlijk wel weer vrij luid. Ik denk iets minder.

Deze man introduceert zijn waarnemingen (regel 2) en ‘gevoel’ (regel 3) en geeft
daar een toelichting bij. Het gevoel probeert hij te ‘onderbouwen’ (regel 6) met een
combinatie van afstandsmaten (horizontaal en verticaal, regel 7-9) en waarnemingen.
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De formuleringen ‘windstil’, ‘op het balkon staat’ en ‘heel goed luisteren’ (regel
9-11) doen het voorkomen alsof hij een zuivere meting wil. De vergelijking in regels
12 en 14 versterkt dit nog. Gelijk een meetpaal staat hij op het balkon. Zijn gevoel
alleen is niet voldoende. Hij veronderstelt dat er ‘objectieve’ maatstaven nodig zijn
om hinder aannemelijk te maken. In het volgende fragment lukt het de spreker
niet om objectieve maatstaven aan te halen, waarop hij ook zijn persoonlijke
indruk terzijde schuift.

Fragment 4: interview Amsterdam (10:3)
I: Ja, en als je zegt minder overlast, kan je daar nog iets meer over vertellen, wat
bedoel je daarmee?
R: Hmm minder hmm vaak de indruk dat er de vliegtuigen te veel herrie maken.
Ik kan het niet precies uitdrukken in aantallen of geluid, maar de subjectieve
indruk van. Ik had toen nog, ik weet het niet. Ik wilde daar sowieso weg, dus ik
weet het niet. Ik houd me met andere dingen bezig. Ik ben niet met geluid bezig.

De respondent interpreteert mijn vraag als een poging om ‘aantallen of geluid’ aan
hem te ontlokken, niet ‘de subjectieve indruk’ (regel 4). Zijn beleving is geen toe-
reikend argument, en daarom zoekt hij naar cijfers om de beleving te onderbou-
wen. Wanneer dat niet lukt, probeert hij de vraag op twee manieren te ontwijken:
onwetendheid (regel 4 en 5), die hij mede verklaart uit de plannen om te verhuizen
en andere prioriteiten (regel 5 en 6).

In deze en andere fragmenten zien we de twee elementen van het beleid: sub-
jectivering en objectivering. Het beleid erkent persoonlijk gevoeld leed, maar maakt
dat ondergeschikt aan technische regulering. Mensen maken zich deze spanning
eigen en kennen net als het beleid meer waarde toe aan grenzen en contouren.

6.3 Dissonant

Naast persoonlijke uitingen die lijken op het dominante discours, zijn er uitingen
die daar tegenin gaan of er sterk van afwijken. In de vele dissonante uitingen heb ik
twee discoursen onderscheiden: ‘Vrijstaat Schiphol’ en ‘Niet Klagen’. Ik noem dit
discoursen, omdat het gaat om een verzameling uitspraken waarin we een patroon
kunnen ontdekken. Beide dissonante discoursen wijken deels af van het domi-
nante mainport- en milieudiscours en komen er deels mee overeen. Omwonenden
ontkrachten sommige onderdelen ervan en benadrukken andere. Ook degenen die
afwijken van het dominante discours richten hun aandacht op beleid en politiek.

6.3.1 Dissonant: Vrijstaat Schiphol

Het dissonante ‘Vrijstaat Schiphol’-discours bevat een aantal elementen: ideolo-
giekritiek, wantrouwen en teleurstelling en een kritische evaluatie van beleids-
maatregelen. Ik beschrijf eerst deze elementen en ga dan nader in op de klachten.
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Ideologiekritiek
Verschillende keren gaan mensen in tegen het vermeende economische belang van
Schiphol (bijvoorbeeld: 6:28 / 64 / 75 / 78, 8:42, 10:8 / 10, 13:8 / 46, 19:28, 26:19 / 71
/ 80 / 137 / 140 / 144 / 145).

Fragment 5: interview Amsterdam Osdorp (10:8)
I: Kun je daar nog iets meer over vertellen? [over de zin en zinloosheid van klagen]
R: Nee, in algemene zin heeft het te maken met de maatschappij en de politiek.
I: Ja.
R: Van wat voor invloed heb ik nou.
I: Ja.
R: Wat voor invloed heb ik nou? Ik probeer de laatste jaren toch wat meer mijn
stem te laten horen, en dan heb ik het idee van ja als dan meer mensen dat doen
dan wordt het misschien nog eens wat. Maar ik heb weinig, ik heb het vermoeden
dat, ik heb zelf de overtuiging dat wij allen in deze maatschappij één god aanbid-
den en dat is geld, en de economische belangen zijn, worden boven alles gesteld,
boven elke andere waarden dus de normen en ook de geluidsnormen zijn daar-
aan ondergeschikt. En als je ook ziet hoe Schiphol met overschrijding omgaat,
dan moeten ze niks. Ze betalen het af.

De spreker heeft enkele keren geklaagd bij het klachtenbureau en reflecteert hier
op de effectiviteit van klagen. Hij begint met een zeer algemeen en grootschalig
kader (regel 2). In dit fragment verzelfstandigt hij de economische betekenis van
de luchtvaart, en beschrijft hij zijn eigen invloed als beperkt (regel 4-9). De wijze
waarop er wordt omgegaan met economische belangen herleidt deze respondent
tot een geldcultus. Schiphol is een symbool voor de heerschappij van een ‘geldgod’
(regel 9-12). Geheel fatalistisch is de redenering echter niet. Hij probeert zijn ‘stem
te laten horen’ en hoopt dat mensen gezamenlijk veranderingen op gang kunnen
brengen. Juist deze opening maakt de geluidbelasting zo hinderlijk. Het geluid is
vermijdbaar – in een wereld zonder de afgod geld – maar wordt onvoldoende gere-
guleerd.

De ‘geldgod’ heeft een argumentatieve en cognitieve functie: hij lost de disso-
nantie op tussen het democratische beginsel enerzijds en de indruk dat de lucht-
haven ongehinderd kan groeien en dat klachten weinig effect hebben anderzijds.
Er is een hogere macht die verklaart waarom alle strevingen van mensen gedoemd
zijn te mislukken.

De kritiek richt zich in het volgende fragment tegen de macro-actor Schiphol.

Fragment 6 : interview Amsterdam (6: 70)
R: Het zijn van die dingen die een beetje als Nederlandse trots bij komt kijken, de
grootste zeehaven, één van de grootste luchthavens, ja dat is toch een beetje, een
klein landje met een grote, ik denk dat we dat allemaal erg tof vinden, [onduide-
lijk]. Maar ik denk dat soms wel dat het echt wordt uitvergroot.
I: Hmm, en wie roept dat dan dat het één van de motoren is van de economie?
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R: Nou, allerlei politieke partijen roepen dat en allerlei ministers hebben in het
verleden ook geroepen en ja vaak dan weer in combinatie met discussie rondom
zeg maar beperkende maatregelen rondom Schiphol, uitbreidingsplannen rond-
om Schiphol dan wordt er ook snel dit erbij genomen, want het is goed voor de
werkgelegenheid en goed voor de Nederlandse economie et cetera.

De spreekster analyseert het mainportargument (regel 1-4). Volgens haar worden
hinderbeleid en groeibeleid gedomineerd door een eenzijdig economisch discours,
waarin story-lines en identificaties een grote rol spelen. Politieke partijen en minis-
ters zetten het mainportdiscours bewust in om beleid te maken. Wat de spreekster
hier doet, kunnen we kenschetsen als ideologiekritiek.

Ideologiekritiek gaat samen met kritiek op voorlichting (6:78, 7:64, 26:144 / 145).
De informatie in Schipholland of in het blad van het klachtenbureau ervaren som-
mige mensen als eenzijdig, misleidend of als ‘de leugens van de Schipholmaffia’
(26:145).

Wantrouwen en teleurstelling
Volgens de mensen die hier aan het woord zijn, is ‘de politiek’ verantwoordelijk
voor de ontwikkeling van Schiphol. Zij gaan daarmee in tegen de trendredenering
dat Nederland alleen maar kan meegaan in externe economische ontwikkelingen.
Daarbij baseren ze zich op beleidsmaatregelen die politieke sturing suggereren.

Fragment 7: ingezonden brief de Volkskrant (26:85)
Niet Schiphol is onbetrouwbaar. Het Schiphol-management maakt optimaal ge-
bruik van de mogelijkheden die onbetrouwbare politieke partijen zoals VVD en
PvdA en D66 hebben geschapen (...).

In een andere brief wordt gesproken van ‘falend toezicht van de Tweede Kamer’
(26:140). Dergelijke uitspraken politiseren geluidsoverlast. Men argumenteert dat
de politiek belang hecht aan Schiphol, wat vervolgens leidt tot overlast. In dit ver-
band schrijft iemand over Vrijstaat Schiphol:

Fragment 8: ingezonden brief (26:10)
Buurman Schiphol houdt niet van gezeur

Er bestaat een nieuw land in de wereld, dat Schiphol heet. Het is een Vrijstaat die
zich niet aan de geldende verdragen hoeft te houden! Minister-president Cerfon-
taine heeft dit per decreet bepaald. Hij heeft ook een minister van Economische
Zaken aangesteld die Van Wijk heet. Ambassadeur vanuit Schiphol is mevrouw
Schultz van Haegen, die vanwege het belang van de goede buur Schiphol een
plaats heeft gekregen in het kabinet. Elk land kan z’n eigen regels maken, dus
interpretatieverschillen zien we gewoon door de vingers. Even goede buren. We
kunnen namelijk toch niks zeggen van de buren. We blazen het economisch be-
lang voor de buren enorm op, zorgen ervoor dat iedereen dit voor zoete koek slikt
en krijgen zo bijna alles voor elkaar. Stapelmarkt Schiphol. Je krijgt het lawaai
erbij cadeau.
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Vol cynisme werkt deze schrijver de Vrijstaatmetafoor uit. Schiphol is in zijn ogen
een zelfstandig land geworden. Geluidsoverlast is voor de Vrijstaat volstrekt irrele-
vant (regel 9-12). Nederlandse beleidsmakers zijn machteloos (regel 7) en misleiden
hun bevolking (regel 8-9). Hoe cynisch de brief ook is, hoe scherp ook de aan-
klacht, de logica voert terug tot het dominante beleidsdiscours. De brief draait om
de veronderstelling dat economische belangen én hinder in ogenschouw genomen
moeten worden. De aanklacht is zinnig als men de beleidsbeloftes serieus neemt.
Het beleid, zoals de spreker dat waarneemt, wordt gemeten aan het beleid zoals
beloofd. De spanning tussen die twee leidt tot wantrouwen. Het enorme wantrouwen
en de interactie met het overheidsbeleid ziet men ook in het volgende fragment:

Fragment 9: ingezonden brief (26:153)
Onbetrouwbaar

Hoe onbetrouwbaar kun je als overheid zijn? Hoeveel beloftes kun je schenden,
zonder dat je er slapeloze nachten van krijgt? De inkt van de nieuwe luchtvaartwet
is nog niet droog, of staatssecretaris Schultz van Haegen besluit alweer dat Schip-
hol er zich niet aan hoeft te houden (de Volkskrant, 18 augustus). Nee, Schiphol is
geen Vrijstaat, zegt ze. ‘Dat klopt gewoon niet met de feiten.’ Tuurlijk, maar ze
hoeven maar een briefje naar haar te sturen dat ze een rekenfout hebben gemaakt,
en hup, het is alweer geregeld. En waarom? ‘Het is nooit de bedoeling geweest dat
Schiphol zou inkrimpen.’ Dat is maar de helft van het verhaal. Zij weet toch dat
het hier ging om een dubbeldoelstelling: meer vliegen, en toch een beter milieu.
Het is dus ook nooit de bedoeling geweest dat het milieu door de nieuwe wet erop
achteruit zou gaan. Dat dat nu wel gebeurt, en niet zo’n klein beetje ook, mag zij
ook best toegeven. Net in de week dat er ‘ingrijpende maatregelen’ worden aan-
gekondigd tegen de droogte, laten we één van de grootste CO2-uitstoters van het
land weer eens ongestoord doorgaan met vervuilen. Geen enkel ander bedrijf in
Nederland hoeft maar met Den Haag te bellen en het is alweer geregeld.

Letterlijk is hier een debat gaande met de staatssecretaris (regel 4-10) en het hinder-
beleid. De auteur verdedigt de stelling dat Schiphol een Vrijstaat is met een aantal
observaties: de wijzigingen in de Luchtvaartwet en het niet naleven van de dubbele
doelstelling (regel 8). Wantrouwen is letterlijk aan de orde (regel 1, regel 2 twee
keer) en op tal van manieren figuurlijk: ‘de inkt is nog niet droog’ (regel 3-4) of ‘dat
is maar de helft van het verhaal’ (regel 9). Het beleid is zonder betekenis, omdat het
volledig afgestemd wordt op de wensen van de luchtvaartsector. Wantrouwen is
hier wederom een uitkomst van een interactie en van een evaluatie. Zoals eerder
zien we ook de constructie van machteloosheid en tegelijkertijd een veroordeling,
een oproep om de argumenten van de overheid niet te volgen en een bijdrage aan
de discussie. Men klaagt dat ‘niemand luistert’ (26:140). Met andere woorden, de
verontwaardiging is zo groot, omdat men ervan uitgaat dat beleid en bestuur anders
zouden moeten werken. Het mainport- en milieudiscours structureert ook deze
kritische en dissonante uiting.
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Beleidsevaluatie
In de bovengenoemde fragmenten zien we dat mensen de geluidbelasting relateren
aan politieke praktijken zoals klagen, de boete voor Schiphol, uitspraken van de
staatssecretaris en dergelijke. Meer in het algemeen vormt de dubbeldoelstelling
het beoordelingskader, zoals ook duidelijk blijkt uit het volgende fragment:

Fragment 10: inspraakreactie (MER 2003, H4)
De bedoeling van de PKB was: uitbreiding van Schiphol en verbetering van het
leefmilieu. De groei is wel gestaag geweest met 3 tot 5%, maar de verbetering van
de leefomgeving (het milieu en het ruimtebeslag) gaat ten koste van de omwo-
nenden. Dat blijkt ook uit het aantal klachten (...) Beloften uit 1990 worden aan
de omwonenden onthouden of ontnomen.

De inspreker evalueert het beleid op grond van zijn eigen doelstellingen (regel 1).
Hij trekt de conclusie dat het beleid geheel mislukt is, want wat overblijft is ‘main-
port’ zonder ‘milieu’ (regel 2-4).

Het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours bevat soms felle kritiek op het economische dis-
cours, maar er zijn weinig uitingen die het mainportconcept ronduit afkeuren. In
een ingezonden brief staat: “We moeten niet praten over groei, maar over krimp
van Schiphol. Durf die discussie eens te voeren PvdA” (26:137). In een andere brief
leest men: “De enige goede oplossing is dus een beperking van het aantal vluchten,
en wel met name tijdens de nachtelijke uren.” Het tekent de disciplinerende wer-
king van het mainportdiscours dat dit soort uitingen niet veel voorkomt. De kritiek,
hoe uitgesproken dan ook, is gericht op de belofte om naast ‘mainport’ ook milieu
en hinder serieus te nemen. Zelfs uitgesproken critici blijven dicht bij het heer-
sende discours.

Klachten
Binnen het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours merken mensen op dat klagen niet helpt:
Schiphol is te groot, de overheid is niet te vertrouwen, de economische belangen
gaan voor en dergelijke. Dit leidt tot een oproep aan anderen om niet te klagen, het
is een argument om zelf niet te klagen of het leidt ertoe dat men alleen nog maar
belt voor informatie of om zijn hart te luchten. Men beschrijft de klaagmogelijk-
heid als ‘zoethouder’ (49:4) of heeft kritiek op de bureaucratische afhandeling van
klachten. Tegelijkertijd blijven mensen zeggen dat klagen juist wel zinvol kan zijn.
Er is een spanning tussen ‘klagen helpt’ en ‘klagen helpt niet’. In het volgende frag-
ment komt dit duidelijk tot uiting.

Fragment 11: interview (57:1)
R: Af en toe bel ik, maar niet altijd. Het haalt niets uit, maar ja, ze zeggen van wel.
I: Ze zeggen van wel?
R: Dat staat in dat krantje: blijf klagen, want we kunnen er wat aan doen. Maar ja,
ze blijven toch vliegen.
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Deze vrouw klaagt ondanks dat ‘ze blijven vliegen’. Om dat te rechtvaardigen, ver-
wijst zij naar voorlichting (‘staat in dat krantje’). De twijfel en de aarzeling in dit
korte fragment zijn functioneel. Op die manier gaat ze om met de onduidelijk
situatie, en houdt ze de mogelijkheid open om te klagen. In het volgende fragment
zien we dat de onduidelijkheid kan leiden tot ongenoegen over de klaagprocedure:

Fragment 12: klacht (WK 22112002)
Hoe kan dat allemaal (…) Met andere woorden, eigenlijk kan het altijd en zijn
die mooie verhalen in uw bulletin van extreme weersomstandigheden humbug.
Waarom wordt de waarheid niet verteld, n.l. dat e.e.a. voornamelijk te maken
heeft met het vollopen van de banen het grote aanbod van vliegtuigen waartegen
kennelijk geen NEE kan worden gezegd. (…) Ik verwacht u reactie per omgaande.

De klager houdt eraan vast dat het geluid vermijdbaar is en verwacht een antwoord
op zijn vraag. Ideologiekritiek is een belangrijk deel van de klacht. De schrijver keert
zich tegen ‘mooie verhalen in uw bulletin’ en ontwart leugens. Dat wil niet zeggen
dat hij zich bij de situatie neerlegt. Hij klaagt over het klaagproces, houdt vast aan
de eis dat er iets moet veranderen en vraagt om een reactie. Ook in andere klachten
is het proces aanleiding voor ongenoegen: ‘heel irritant dat er nooit iets gebeurt
met deze klachten’ (WK 15602). Klagen over geluid en klagen over de klaagprocedure
zijn nauw verweven. De klachtenlijn suggereert vermijdbaarheid. Dat vergroot de
overlast, vooral wanneer de klachten uiteindelijk geen effect lijken te hebben.

De spanningen in de beleidspraktijk zouden het meest uitgesproken naar voren
moeten komen bij mensen die regelmatig klagen. Op de volgende pagina staat een
typische brief van een veelklager. Om de brief te kunnen duiden is nog iets meer
achtergrondinformatie nodig.

In de vorige paragraaf is al duidelijk gemaakt dat de klaagprocedure sinds de
jaren negentig meer nadruk legt op klachten dan op klagers. Men registreert vooral
tijdstippen en heeft veelvuldig klagen sterk vereenvoudigd. Het klachtenbureau
heeft de klagers aangespoord om op een bepaalde manier te klagen, onder meer
door voorgedrukte formulieren uit te delen. De website, die later is opgezet, heeft
hetzelfde effect. Er wordt met een stramien gewerkt dat mensen stimuleert om
veelvuldig te klagen en meerdere klachten tegelijk in te dienen. Bovenstaande brief
volgt dit stramien, net zoals veel andere brieven. De schrijver breekt er echter ook
doorheen door op tal van manieren commentaar te geven. Hij weet waarschijnlijk
dat uitroeptekens en sterretjes niet geregistreerd worden, en dat de administratie
geen rekening houdt met kritiek of aanbevelingen.

De klacht sluit aan bij de procedure, maar maakt deze ook onmiddellijk tot
onderwerp van spot: ‘daar gaan we weer’. Na de inleiding volgen de vereiste regis-
tratiegegevens. Geheel in lijn met de werkwijze van de klachtenlijn beschrijft hij
‘onderstaande lijst’ als bewijs voor overlast. De persoonlijke toevoegingen heeft de
klager eveneens gestandaardiseerd door een systeem van sterretjes. De klager ziet
Schiphol als hoofdverantwoordelijke (‘Schiphol kiest’, in de eerste zin). Hij neemt
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stelling tegen het denken in termen van nationale trots, letterlijk en door middel
van aanhalingstekens. In bedekte termen zien we hier een Vrijstaat-argument.

In de brief ziet men ook verschillende repertoires: zakelijkheid, cynisme en een
repertoire van urgentie: de in totaal achttien uitroeptekens en de drieledige trap van
commentaar. Op de derde trap is de zakelijkheid van de tijdstippen overgegaan in
een bijna groteske roep om maatregelen (‘uit het luchtruim verwijderen’). De vlakke
cijferreeks krijgt emotionele diepte en politieke relevantie. Het aanvaarden en ver-
breken van de administratieve discipline is een kenmerk van veelklagers. Deze
dubbelzinnigheid wordt mogelijk gemaakt en uitgelokt door het beleid.

De klaagmogelijkheid bevat een structurele spanning: de overheid, sector en sociale
bewegingen moedigen mensen aan om te klagen, maar het effect daarvan is niet
duidelijk. De spanning tussen zin en zinloosheid van hinderklachten blijkt ook uit
onderzoek onder klagers en mensen die gestopt zijn met klagen (CGS 2001). Zowel
de klagers als degenen die ermee gestopt zijn, geven aan geen effect te verwachten.
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Burgers lossen de spanning in het beleid op drie manieren op: niet klagen en het
nut ontkennen, meer klagen en het nut onderstrepen, of wantrouwen ontwikkelen.
Met wantrouwen kunnen mensen zich indekken tegen teleurstelling en tegelijker-
tijd de mogelijkheid behouden om te klagen.

6.3.2 Dissonant: Niet Klagen

Het Nederlandse beleid erkent geluidsoverlast als relevant probleem. Contouren,
klaagvoorzieningen en inspraakmogelijkheden institutionaliseren de erkenning
van hinder. Wat gebeurt er als mensen van mening zijn dat geluidbelasting geen
noemenswaardig probleem is en geen politieke aandacht behoeft? Uitspraken hier-
omtrent heb ik samengevat als een ‘Niet Klagen’-discours. Deze argumentatie
heeft drie kenmerken:
– sterke nadruk op de positieve aspecten van vliegtuiggeluid,
– belachelijk maken van klagers, en
– vervangen van de win-winlogica door een afwegingslogica.
Met deze middelen maken mensen geluidsoverlast irrelevant. Mensen ontlenen hun
argumenten aan het dominante discours, maar ze vergroten bepaalde argumenten
uit en laten andere weg. Hieronder volgen de drie manieren waarop mensen duide-
lijk maken dat geluidsoverlast niet van belang is.

Geluid is geweldig
De volgende brief bestaat uit twee delen, die tezamen duidelijk moeten maken dat
geluidsoverlast nauwelijks bestaat. Eerst positioneert de schrijfster de gehinderden
(regel 2-6). Daarna komt haar eigen reactie op geluidbelasting aan de orde.

Fragment 13: ingezonden brief, de Volkskrant 16-08-2003 (26:26)
Genieten van waanzinnig imposant vliegtuiggeweld, Amstelveen-Noord X.Y.
Aan de lopende band verschijnen er ingezonden brieven die klagen over het vlieg-
tuiglawaai. Onderzoek enige jaren geleden heeft uitgewezen dat de talloze tele-
foontjes naar de telefoonlijn voor geluidsoverlast van slechts een paar honderd
bellers afkomstig zijn. Lang niet iedereen die onder aan- of uitvliegroutes woont,
ergert zich aan het lawaai. Als ze via de Buitenveldertbaan opstijgen en dan ook
nog een scherpe bocht naar het zuiden moeten maken, komen ze recht over mijn
huis. Ik heb dan twee neigingen: bukken, of zo snel mogelijk naar buiten om te
genieten van dit waanzinnig imposante geweld. Als ze landen op de Buitenveldert-
baan kan ik daar ook enorm van genieten. Onbegrijpelijk hoe die enorme gevaar-
tes schijnbaar traag bewegend in de lucht blijven hangen. MOOI! Bovendien
stimuleert het mijn dromen van verre landen, of juist de knusse gedachte aan
weer thuiskomen. Van mij mag Schiphol blijven, leve de vliegtuigen.

Mensen die last hebben, worden door dit betoog irrelevant en anoniem gemaakt
(‘kleine groep’, ‘lopende band’, ‘talloze telefoontjes’, ‘lang niet iedereen’, ‘slechts
een paar honderd bellers’). De marginalisering onderbouwt zij nog met ‘onderzoek’
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(regel 3-5). De overgang van onpersoonlijke klachten naar haar eigen waarneming
begint in regel 5 met een schets van wat er bij haar thuis gebeurt. Dat suggereert
een authentieke ervaring. Zij schetst bewondering, genot en fascinatie in sterke
bewoordingen: ‘waanzinnig’, ‘imposant’, ‘onbegrijpelijk’, ‘geweld’, ‘enorm’. De brief
verkleint de last en vergroot de lust. De volgorde is ook van belang: mensen die wel
last ervaren moeten eerst gemarginaliseerd worden om vervolgens de positieve
kanten van vliegtuiggeluiden breed uit te meten en te eindigen met een strijdlustige
slagzin. De uitvergroting van positieve aspecten als bijdrage aan een ‘publieke dis-
cussie’ zien we ook in een brief waarin vliegen als ‘wonder’ wordt omschreven dat
‘alle wonderen uit alle religies van alle tijden in de schaduw stelt’ (ingezonden brief
Het Parool 12-12-1998).

Klagers disciplineren
Mensen hebben veelvuldig kritiek op klagers. Men argumenteert dat klagers zelf de
oorzaak zijn van de overlast. Klagers zijn ‘zeikerds’ (76:4), zijn te vaak thuis, hebben
niets anders te doen, zijn overgevoelig of hebben zelf gekozen om in de buurt van
Schiphol te wonen en verliezen daarom het recht om te klagen. Vooral ‘veelklagers’
zijn het object van kritische uitingen, zoals in de vorige ingezonden brief. In het vol-
gende interviewfragment wijt een respondent de overlast aan de keuze van burgers.

Fragment 14: interview Amsterdam (20:24)
R: Wat moet je ermee dat mensen eerst onder de startbaan gaan wonen en daarna
dat ze last van het lawaai hebben. (...) Ik bedoel niet eerst gaan wonen en dan gaan
klagen en dan zeggen dat het zo’n klere herrie van Schiphol is. Schiphol is daar al
honderd jaar en als je daarbij wil gaan wonen dan weet je dat het lawaai maakt.

De luchthaven heeft voor deze respondent een vaste geografische en historische
ligging. Niet ‘Schiphol’ rukt op, maar de bebouwde kom. Mensen kiezen er zelf
voor om dicht bij de herrie te gaan wonen, zegt hij. Overlast is dan ook nauwelijks
relevant en burgers worden opgeroepen zich in te houden. In het volgende frag-
ment uit een ingezonden brief ziet men een combinatie van de waardering voor
vliegtuigen en kritiek op klagers.

Fragment 15: ingezonden brief de Volkskrant (26:92)
Wij hebben jarenlang recht onder start- en landingsbanen gewoond in Badhoeve-
dorp en in Nieuw-Vennep. We hadden er nauwelijks last van. Zo vergaat het nog
steeds tienduizenden omwonenden, en niet alleen degenen die voor hun bestaan
van de luchthaven afhankelijk zijn. Die mensen komen te weinig aan het woord,
wellicht ook omdat zij liever het geluid van vliegtuigen horen dan dat zij proberen
met redelijke argumenten het geschreeuw van actievoerders te neutraliseren.

Deze schrijver relativeert het belang van de klachten door te stellen dat zelfs
directe blootstelling aan vliegtuiggeluid niet hinderlijk is. Daarmee gaat hij niet
alleen in tegen de klagers, maar ook tegen de dominante stelling dat intensieve
blootstelling aan geluid altijd hinderlijk is. Hij bevindt zich daarmee in oppositie
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met het beleidsdiscours. Daarom onderbouwt hij zijn eigen waarneming met ‘tien-
duizenden’ anderen, die net zo denken als hij. Daarmee is zijn argumentatie nog
niet rond. Hij ontkracht bij voorbaat de tegenwerping dat de niet-klagers econo-
misch gebonden zijn aan de luchtvaart. Tot slot blijft er nog het probleem dat er
zoveel publieke aandacht is voor overlast, terwijl er niets aan de hand is. Hij ver-
klaart dit met ‘geschreeuw van actievoerders’.

Hieronder zien we hoe klachten gerelativeerd worden met behulp van een eco-
nomisch argument.

Fragment 16: interview Amsterdam (20:11)
I: Ja, en u zegt ook dat er een hoop aan wordt gedaan om vliegtuigen stiller te
maken. Is het dan wel nodig?
R: Ja, ik denk het wel, ze zijn niet geruisloos, dat zal je niet lukken, maar ik denk
dat er heel veel aan gedaan moet worden om de vliegtuigen zo stil mogelijk te
maken. Als je dat, ja dan kunnen we ook Schiphol uitbreiden en we kunnen
allemaal wel zeggen Schiphol dit en Schiphol dat, maar dat zijn onnadenkende
mensen die dat zeggen, want half Amsterdam leeft van Schiphol. Het is een
enorm economische het is vergelijkbaar met de Rotterdamse haven en dat soort
dingen. Je gaat niet een kip met gouden eieren weggooien, laten we eerlijk zijn.

Het stuk begint met een erkenning van overlast, om die vervolgens te relativeren.
Wie over Schiphol klaagt, is ‘onnadenkend’ en onrealistisch. Critici en klagers kun-
nen beter hun mond houden. Of, zoals iemand anders het formuleert: “Hopelijk
zijn de klagers in de minderheid, en zien zij spoedig in dat het eigenbelang in deze
onderschikt is aan het landsbelang” (26:109). Economische groei is in tal van rede-
neringen een fundament van het moderne leven. Wie niet mee wil werken aan de
economische vooruitgang, moet maar in ‘een hutje op de hei’ gaan wonen (7:74,
7:69). Al deze uitingen moeten het belang van geluidsoverlast en hinder relativeren
en andere burgers disciplineren.

Naast disciplinering van buitenaf ziet men ook gevallen van zelfdwang door
middel van economische redeneringen:

Fragment 17: interview Amsterdam (9:5)
I: Hmm, kunt u er nog iets meer over vertellen over het gestoord voelen?
R: Nou, met name als je dus gewoon slaapt zeg maar en dan wordt de slaap afge-
broken door het vliegtuig. Dat vind ik storend. (…)
I: Ja, en wat denkt u of wat dacht u op zo’n moment?
R: Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer zo goed. Ik weet wel dat dat soort momen-
ten nogal voorkomen en dan denk ik niet specifiek aan een speciaal geval. Maar
dan word ik wakker en dan probeer ik daarna toch weer verder te slapen.
I: Hmm.
R: Soms denk ik ook wel eens wat meer, maar dat is niet als ik bijna slaap, maar
kijk het punt is ook dat we hebben last van de luchthaven zoals ik daarnet be-
schreef, maar wij profiteren er ook van. Dat soort gedachten komen ook bij me op
als ik er langer over nadenk.
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Slaaponderbreking is storend voor deze man uit Osdorp, maar ’s nachts staat hij
daar niet bij stil (regel 5-7). Overdag denkt hij erover na, en haalt hij de economi-
sche voordelen aan die met de luchtvaart gepaard gaan. Dat relativeert zijn hinder
(regel 9-11). De economische baten zijn een middel om zichzelf te disciplineren.
Ook andere omwonenden hebben zich de mainportargumentatie eigen gemaakt
en relativeren daarmee geluidsoverlast. De economische groei is hierin discursief
verzelfstandigd.

Afwegingslogica
Het heersende discours stelt dat mainport- en milieudoelstellingen tegelijkertijd
haalbaar zijn. Een reeks argumenten van burgers gaat hier tegenin. De boven-
staande fragmenten bevatten de veronderstelling dat we moeten kiezen tussen
economische ontwikkeling of hinderbestrijding. In de plaats van de logica van de
dubbeldoelstelling komt de logica van de afweging: mainport of milieu. Dat het
voor de betrokkenen daadwerkelijk om een afweging gaat, blijkt uit het volgende
fragment. Deze man stoort zich meer aan de discussie over Schiphol dan aan het
vliegtuiggeluid.

Fragment 18: de Volkskrant 26-8-2003 (26:20)
De hele discussie rond de geluidsnormen rondom de luchthaven Schiphol werkt
mij ernstig op de zenuwen. Natuurlijk, vliegtuigen maken herrie – zij het een
stuk minder dan een decennium geleden. Maar er vliegen nu een stuk meer ‘kis-
ten’ van en naar Nederland, met de geluidsoverlast van dien. Maar hoe ernstig
moeten we rekening houden met de klachten van een handvol omwonenden of
bewoners van Amsterdam-Zuid? Luchtvaart is van deze tijd, en het lijkt mij hel-
der dat Nederlanders graag en veel vliegen. Daarbij is de luchthaven van een
enorme economische betekenis voor heel Nederland en waarschijnlijk zelfs ver
daarbuiten. Die betekenis weegt veel zwaarder dan de ergernis over geluid. Het
kan niet dat mensen onder de vliegroutes de groei van Schiphol, en daarmee de
Nederlandse economie belemmeren.

Deze brief nodigt de lezer uit om een afweging te maken. Enerzijds geluidsover-
last, anderzijds de economische betekenis van de luchtvaart. De schrijver sluit aan
bij het probleemdiscours en brengt de omvang daarvan terug tot een klein aantal
omwonenden en specifieke gebieden. Opnieuw is daar het verhaal over veelklagers
(regel 4-6). Hij maakt van de klagers een kleine, afwijkende groep. De gehinderden
staan in het tweede deel van de brief tegenover sterk uitvergrote baten. Luchtvaart
is modern, van iedereen, betekenisvol voor heel Nederland en dergelijke (regel
6-9), en de weging valt dan ook uit in het nadeel van de omwonenden. Om Schiphol
te laten groeien moeten we de hinder accepteren. Maar de dwingende werking van
het dominante beleidsdiscours is ook zichtbaar. Om zijn punt te maken, incorpo-
reert hij de erkenning van hinder in zijn argumentatie (regel 2-4).
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Tot slot wil ik nog wijzen op de oorsprong van de gedachte dat klachten vooral ver-
oorzaakt worden door een kleine groep frequente bellers. Die story-line is hoogst-
waarschijnlijk ontleend aan een beleidsonderzoek uit 1997 (Hulshoff and Noyon
1997)3. In opdracht van de Commissie Geluidhinder Schiphol (nu CROS) heeft men
het klachtenbestand onderzocht. Aanleiding was de zeer sterke toename van het
aantal klachten tussen 1990 en 1997. Het onderzoek liet onder meer zien dat een
kleine groep klagers een groot aantal klachten veroorzaakt. Dat gegeven is door de
commissie (via een extra informatiefolder), de luchthaven (in Schipholland), kranten
en televisie breed uitgemeten. De story-line ‘veelklager’ is gangbaar geworden, omdat
daarmee een discursief probleem opgelost wordt: enerzijds zijn er veel klachten en
zouden daar maatregelen op moeten volgen. Anderzijds blijven beleidsmaatrege-
len grotendeels uit, en neemt het aantal klachten toe. Het argument dat de klachten
vooral veroorzaakt worden door een handjevol veelklagers lost dit op. Maatregelen
voor een kleine groep fanatiekelingen zijn immers niet nodig.

6.4 Autonoom

In de twee vorige paragrafen zijn variaties op het dominante discours in persoon-
lijke uitingen beschreven. Een deel van wat we in interviews, klachten, brieven en
inspraakreacties tegenkomen is niet aan het mainport- en milieudiscours te relate-
ren. Hieronder komen stukken aan de orde waarin dat niet of nauwelijks het geval
is. Ik concentreer me op twee typen argumenten:
– geluid is een vorm van geweld, en
– geluid is bovenal een lokaal probleem (Heimat).
Daarnaast zijn er uiteraard nog andere autonome uitingen. Een enkele keer zegt
iemand dat hij ‘gewoon geluid’ hoort (P8 4) of in het geheel niet bezig is met
geluidsoverlast.4 Deze personen blijven daarmee buiten het politieke conflict en
de politieke aandacht voor geluidsoverlast. In een ander stuk, dat buiten de hier
onderzochte periode valt (1974), zien we dat een klager lawaai als inbreuk op een
christelijke rustdag beschrijft. Het is opvallend dat dat niet meer gebeurt, omdat
zondagsrust wel een thema is wanneer het om andere bedrijvigheid gaat. Eén inter-
view stond in het teken van een oorlogstrauma van de respondent (A39). Geluid
van vliegtuigen herinnert hem eraan hoe zijn dorp gebombardeerd werd, en hij
zijn geboorteland moest ontvluchten. Vliegtuiggeluid is voor hem te allen tijde
ondraaglijk. Een ander had de Bijlmerramp (1992) meegemaakt en was korte tijd
later slachtoffer geweest van racistische brandstichting. Deze respondent plaatste
geluid van vliegtuigen in een kader van angst (A29). Ervaring met discriminatie
was het overheersende thema voor weer een andere respondent (A22). Hij greep
het gesprek aan om daarover van gedachten te wisselen. Omgekeerd dwaalde een
echtpaar voortdurend af naar ‘de buitenlanders’, de ‘achteruitgang van de wijk’ en
‘Pim’ (Fortuyn) om duidelijk te maken wat volgens hen de echte problemen zijn
(A38).
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6.4.1 Autonoom: geweld

Soms leest men in het kader van vliegtuiggeluiden over ‘terroriseren’ (26: 30) of
‘donderend geweld’ (31:11). Enkele keren hebben mensen het over geluid als vorm
van geweld:

Fragment 19: klaagbrief 1996
Wij hebben ervoor gekozen om in Oostzaan te gaan wonen vlakbij de polders
omdat wij houden van de natuur welke ons rust geeft. Nu blijkt dat verkeers-
lawaai van vrachtwagens, streekbussen en vliegtuigen SAMEN leiden tot
GELUIDGEWELD waardoor onze woonomgeving onleefbaar dreigt te worden
en ons huis slechter verkoopbaar (hoofdletters in origineel).

De schrijver hanteert een bredere definitie van akoestische belasting. Hij door-
breekt de sectorale indeling in bronnen van geluid en evalueert alle geluiden bij
elkaar. Alle geluidbelasting samen ervaart hij als ‘geluidgeweld’.

Het geweldsargument is zeldzaam. Dat is verrassend, omdat het in theorie veel
vaker zou kunnen voorkomen. In hoofdstuk 1 is al aangegeven dat beheersing van
geluid een vorm van machtsuitoefening is. Vliegtuiggeluid dringt de woning en de
persoonlijke leefomgeving binnen. We kunnen geluid en het gehoor vergelijken
met aanraking en de tast. Hoe mensen een aanraking ervaren, hangt niet alleen af
van de fysieke energie. Een zachte aanraking kan als pijnlijk worden ervaren, en
grofheid kan opwindend zijn. Er zijn fysieke grenzen, maar de meeste aanrakingen
blijven daarbinnen. Het hangt er maar vanaf wie de ander is, met welke intentie er
wordt aangeraakt en of men de situatie kan controleren. Aanrakingen en geluiden
zijn ook fysiek aan elkaar verwant. Lage frequenties veroorzaken een tastwaar-
neming: zij kunnen het lichaam aanraken. Net als het gehoor, kunnen mensen de
tast niet uitschakelen. Als het gehoor verwant is aan de tast, dan kunnen geluiden
op dezelfde manier geproblematiseerd worden als aanrakingen.

Net zoals over ‘zinloos geweld’, zouden we over ‘zinloos lawaai’ kunnen spreken.
Soms gebeurt dit ook. Ik geef enkele voorbeelden die niet tot mijn primaire data
behoren om aan te geven dat het geweldsargument bestaat, maar niet dominant is.

Op de achterpagina van NRC Handelsblad (25 juni 2001) schrijft Ileen Montijn
onder de titel ‘Zinloos Leven’ het volgende: “‘Zinloos lawaai’ zal wel nooit een be-
grip worden.” Haar betoog tegen alledaags lawaai eindigt met de constatering dat
zij in de minderheid is. Dat verklaart de aanhalingstekens rondom ‘zinloos lawaai’.
Zij weet waarschijnlijk dat het heersende discours geluid niet als geweld definieert.5

Montijn is lid van het Comité van Aanbeveling van Stichting BAM (Bescherming
Akoestisch Milieu). Stichting BAM pleit voor het “recht op stilte en tegen geluids-
geweld”6. BAM wordt ondersteund door een reeks min of meer bekende kunstenaars
en wetenschappers7. Zij nemen een cultuurkritische houding aan, spreken over
‘akoestisch terrorisme’ en stellen: “lawaai is terreur van deze tijd.”

Het geweldsargument bestaat ook in het publieke domein. Bovendien is er een
cultuurkritische traditie waarin geluid en geweld met elkaar in verband worden
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gebracht (Bijsterveld 2001a). Het is ook denkbaar dat geluid als geweld wordt ervaren,
omdat geluidsgolven letterlijk het menselijk lichaam binnendringen. Dat mensen
het argument desondanks niet vaker inzetten tegen de geluidbelasting van vliegtui-
gen wijst op de disciplinerende werking van het beleidsdiscours. Geweld is in het
‘dossier Schiphol’ geen legitiem argument.

Wat zou er gebeuren als het geweldsargument gangbaar wordt? Het dominante
discours definieert geluidbelasting als enigszins acceptabel. In een geweldsper-
spectief zou dat bijna onmogelijk zijn. Geweld is onacceptabel. Het beleidsdiscours
veronderstelt dat geluidbelasting een technisch probleem is, dat door iedereen ver-
oorzaakt wordt, omdat iedereen profiteert van de luchtvaart. Het geweldsargument
daarentegen kent daders en slachtoffers. Het beleidsdiscours is gericht op bepaalde
geluiden, terwijl ‘geweld’ een veel bredere strekking kan hebben. In het beleid
wordt belasting voor gebieden en groepen gedefinieerd. Dat staat haaks op de zeer
persoonlijke uiting van schending van persoonlijke integriteit en inbreuk op lijf en
leven. Het huidige beleid is dus absoluut onverenigbaar met het geweldsargument.

Het geweldsargument is nauw verwant aan de stelling dat rust een basisrecht is
dat wordt geschonden. Stichting BAM verwijst dan ook naar de Rechten van de Mens.
Ook dit is niet vergezocht. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens oordeelde
in 2001 in eerste instantie dat nachtvluchten vanaf Heathrow het recht op ongestoorde
nachtrust schenden. Een jaar later werd het oordeel in hoger beroep ongedaan ge-
maakt. In de jaren vijftig was ‘recht op rust’ een invloedrijk perspectief in Zwitser-
land, zoals in hoofdstuk 7 zal blijken, maar in het Nederlandse politieke discours over
geluidsoverlast van de burgerluchtvaart is deze redenering hoogst ongebruikelijk.

Net als ‘geluid is geweld’ is ‘recht op rust’ marginaal gebleven ten opzichte van het
mainport- en milieudiscours. Enkele keren beschrijven omwonenden van Schiphol
rust als een basisrecht, of eisen ze dat het geluid gewoon moet stoppen. Het eerste
fragment komt uit een klachtenformulier dat de klager via internet heeft ingevuld.
In dat formulier is er ruimte voor ‘aanvullende opmerkingen’:

Fragment 20: klacht (VK 30603)
Als je moe bent van een korte nacht ervoor, wil je wel doorslapen. Nog geen 5 uur
vannacht. Dat gaat zo niet! U hebt het recht niet mij zo te behandelen. Ik heb als
mens basisrechten. Dit is onmenselijk. Een korenwolf mag blijven, een mens
mag stikken. Ongelooflijk waar dit land voor blijkt te staan. Uw nachtaanvlieg-
route is een miskleun van de eerste orde.

Deze inwoner van Castricum stelt een bekend probleem – slaapverstoring – op een
ongewone manier aan de orde. Hij beschrijft nachtrust als basaal menselijk recht,
waarop de vliegbewegingen inbreuk maken. Slaapverstoring is ‘onmenselijk’ en
slapen is een ondeelbaar recht. Dit contrasteert met het beleid, waarin weliswaar
strengere normen voor nachtelijk geluid gelden, maar waarin slaapverstoring niet-
temin in enige mate toegestaan wordt. De klacht bevat niet alleen een oproep aan
beleidsmakers, maar bevat ook verwijzingen naar beleidsprocessen: ‘korenwolf’8

en ‘nachtaanvliegroute’. Binnen het kader van een ondeelbaar recht kan de schrijver
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ook stellen ‘dit gaat zo niet’. Dit is een van de weinige uitingen waarin geëist wordt
dat het geluid gewoon stopgezet wordt. Het uitgangspunt van het beleid – geluid-
belasting is niet geheel te vermijden – hebben mensen zich eigen gemaakt.

6.4.2 Autonoom: ‘Heimat’

In het onderzochte materiaal presenteren Nederlanders zich als inwoner van hun
gemeente of beschrijven zij de lokale geluidbelasting, maar de geluidbelasting
wordt zelden hoofdzakelijk als inbreuk op de lokale gemeenschap beschreven.
Zelden komen alleen de bindingen in de woonomgeving of de plaatselijke waarden
aan de orde. Zoals nog duidelijk zal worden is een dergelijk ‘Heimat’-argument in
Zwitserland wel gangbaar. De volgende brief aan de Volkskrant is wat dat betreft
voor Nederland een uitzondering.

Fragment 21: ingezonden brief de Volkskrant 2003 (26: 112)
‘Rust en Ruimte’ wordt er altijd over Lelystad gezegd. Dit is altijd waar geweest, ik
woon sinds 1983 in Lelystad en woon er al die tijd met plezier. Het afgelopen jaar
is dat plezier minder geworden.
De geluidsoverlast vanaf Schiphol neemt toe. Dat vind ik nog niet eens het ergste.
Men is ongeveer twee jaar geleden begonnen aan de verbreding van de weg die
loopt van Lelystad naar Harderwijk (aan deze weg ligt vliegveld Lelystad). Slim
zult u denken, ik denk zonde. Dit zijn voorzorgsmaatregelen, het zal nog ontzet-
tend druk op die weg gaan worden. Vliegveld Lelystad moet namelijk worden uit-
gebreid, de vliegroutes zullen boven de ‘nieuwbouwwijk’ De Landerijen gaan
plaatsvinden.
Er is nog een leus over Lelystad: ‘Lelystad voor wie verder kijkt’. Als ik een aan-
komend Lelystedeling zou worden, dan zou ik maar heel snel verder gaan kijken.
Kom vooral niet naar Lelystad, het zal er niet meer rustig zijn en de drukte van de
hoofdstad zul je ook bijna niet ontvluchten. Er wordt gezegd dat je door te stem-
men enige zeggenschap hebt in hetgeen er wordt besloten in het land waar je
woont, maar ik heb nooit mogen beslissen over een uitbreiding van het vliegveld
in Lelystad. Dat wordt voor mij gedaan.

Het fragment begint met een historisch perspectief, waaruit blijkt dat de regio
stabiel was (regel 1: ‘altijd’, regel 2: ‘al die tijd’). De auteur toont zich verbonden met
de plaats en wijst op een langdurig verblijf. Het lijkt er ‘altijd’ goed toeven geweest
te zijn, tot een jaar of twee geleden (regel 2-5). Zijn woonplaats wordt bedreigd
door, onder meer, de toename van geluidsoverlast van Schiphol en de dreigende
toename van het vliegverkeer op het lokale vliegveld. Het zal druk worden, in de
lucht en op de weg. De ongeremde groei en de op hol geslagen uitbreiding sugge-
reren een onbestuurbare moderniteit. In elk geval is de toenemende drukte voor de
schrijver de uitkomst van een ondemocratisch en anoniem (‘men’ in regel 5) pro-
ces. In de laatste alinea’s wisselt het perspectief van regio naar natie (‘in het land’),
waardoor de indruk ontstaat dat de besluitvorming buiten de regio plaatsvindt.
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Bovenal heeft de schrijver naar eigen zeggen zelf geen invloed op de besluitvorming.
Economische groei en besluitvormingsprocessen zijn deel van de alles verslindende
moderniteit: de drukte van de hoofdstad kan men niet meer ontvluchten. De struc-
tuur van de brief kan als volgt weergegeven worden:

heimat modernisering
stabiliteit verandering

rust onrust
ruimte krapte

orde wanorde
zelfbeschikking machteloosheid

rechtvaardigheid onrechtvaardigheid
lokaal nationaal

In deze tweedeling kunnen we een structuur of epistemisch figuur (Hajer 1995)
herkennen. Een fundamentele worsteling met moderniteit structureert de hele
brief. In andere stukken wordt ook wel naar het dorp, de wijk of lokale leefbaar-
heid gewezen, maar dan als een nevengeschikt argument.

6.5 Discours en mate van hinder

In de voorgaande analyse ging het om uitspraken, stellingen, onderbouwingen en
discoursen. In de interviews was het mogelijk om een vraag te stellen over de mate
van overlast. Het antwoord op die vraag verbind ik nu met de typen discoursen.

Aan het einde van de interviews heb ik gevraagd hoe groot de overlast is, ge-
meten met de standaard hindervraag op een schaal van nul tot tien. In totaal heb ik
van 41 mensen een bruikbaar antwoord gekregen. De geluidbelasting is voor alle
mensen gelijk. Gemiddeld is de hinder 4,6. De scores zijn, zoals we ook uit groot-
schalig onderzoek weten, behoorlijk gespreid rond het gemiddelde. De antwoorden
uit de interviews zijn als volgt verdeeld:
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Hoe kan het dat hetzelfde geluid tot zulke uiteenlopende reacties leidt? Waar de
een geen enkele hinder meldt, zegt iemand een huis verderop dat de overlast
maximaal is. In feite treffen we in een klein gebied bijna alle maten van hinder
aan, terwijl de geluidbelasting gelijk is.

Die spreiding wordt in bestaand onderzoek mede verklaard door niet-akoes-
tische factoren (zie hoofdstuk 2). Dit onderzoek sluit niet direct aan bij het bestaande
statistische onderzoek. Het materiaal is overwegend geanalyseerd naar zijn aard. Ik
kan voor een deel van het materiaal echter wel aangeven hoe het discours en de
mate van hinder zich tot elkaar verhouden. Daarvoor deel ik de respondenten in als
Consonant, Dissonant Niet Klagen, Dissonant Vrijstaat Schiphol en Autonoom.
Dat is mogelijk voor 36 van de 41 interviews waarin ook de mate van hinder aan de
orde was. Mede vanwege het relatief kleine aantal is de uitkomst vooral een indica-
tie. Per discours zien we dan de volgende gemiddelde hinderscores:

Tabel 3: discours en gemiddelde hinderscore in interviews Amsterdam Osdorp (n=36)

Hinderscore

Consonant 4,5

Dissonant: Niet Klagen 1

Dissonant: Vrijstaat 5,4

Autonoom 5,4

Totaal 4,3

Mensen die min of meer meegaan in het dominante mainport- en milieudiscours
(consonant) hebben gemiddeld veel overlast. Vanuit het ‘Niet Klagen’-discours be-
keken, is de hinder duidelijk lager dan gemiddeld. Voor wie denkt in termen van
‘Vrijstaat Schiphol’ is de hinder groter dan gemiddeld. De autonome uitingen laten
een maximale spreiding zien (0-10). Bij gelijke geluidbelasting zijn er in deze steek-
proef verschillen in hinder tussen personen die vanuit verschillende discoursen
redeneren.

We kunnen dit als aanwijzing zien dat de bekende spreiding in de dosis-effect
relatie te maken heeft met sociaal geproduceerde denkbeelden. Het is denkbaar dat
mensen de eigen ervaring aan het denkkader aanpassen om een dissonantie tussen
denkkader en eigen reactie te voorkomen. Wie bijvoorbeeld denkt in termen van
‘Niet Klagen’, past zijn reactie naar beneden aan. Stallen volgend kunnen we deze
verschillen in gemiddelde ook als ‘defensive avoidance’ en ‘defensive approach’ zien
(Stallen 2001). In de theorie over stressvermijding kennen we ‘vluchten’ en ‘aanval-
len’ als reactie op bedreiging. Naar deze situatie vertaald is een hoge hinderscore
een vorm van ‘approach’ of aanval en een lage score een vorm van ‘avoidance’. De
ordening in de hinderscores geef ik hieronder grafisch weer.

Deze grafiek neemt de verdeling van hinderscores bij gelijke geluidbelasting
als uitgangspunt, en er is aangegeven waar de gemiddelde hinderscores voor drie
verschillende discoursen liggen. De gemiddelden verschillen duidelijk van elkaar.
Voor zover dit uit deze steekproef valt af te leiden, lijken de discoursen de spreiding
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te verklaren. Kwantitatief vervolgonderzoek is hier op z’n plaats. Wellicht kan de
spreiding die men in kwantitatief onderzoek aantreft, verklaard worden door be-
staande niet-akoestische variabelen, en kunnen nieuwe vragen zo geclusterd worden
dat zij een discours vormen.

6.6 Conclusie: leven in Schipholland

Wat zeggen en schrijven omwonenden van Schiphol als ze thuis, bij de klachten-
lijn, tijdens een inspraakavond of in de krant overlast beschrijven? En hoe verhoudt
zich dat tot het politieke discours en praktijken van regulering? Ik vat hieronder de
belangrijkste uitkomsten van dit hoofdstuk samen. In de laatste paragraaf geef ik
een antwoord op de onderzoeksvraag.

6.6.1 Cijfers

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is om de aard van geluidsoverlast beter te
begrijpen. Het grootste deel van de analyse is er dan ook op gericht om typen argu-
menten te benoemen. Deze typen kunnen gekwantificeerd worden, zij het dat de ver-
deling vooral geldt voor dit materiaal en niet representatief is voor alle Nederlanders.

Het blijkt dat ongeveer veertig procent van alle uitspraken over geluidsoverlast
verwijzen naar politiek en beleid. Als we de documenten opdelen volgens het reso-
nantiemodel, dan blijkt dat tien procent van de documenten een overwegend auto-
noom denkmodel bevat. Negentig procent van de onderzochte documenten zijn
consonant of, even vaak, dissonant te noemen. Het dominante beleidsdiscours is
duidelijk aanwezig in alle typen documenten.
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Voor 36 interviews heb ik een link kunnen leggen tussen het discours dat het
meest naar voren komt en de mate van hinder. Bij gelijke geluidbelasting blijkt dat
de gemiddelde hinder verschilt per discours. Binnen het ‘Vrijstaat Schiphol’-dis-
cours is de overlast groter dan gemiddeld, in het ‘Niet Klagen’-discours duidelijk
kleiner. Wie meegaat met het dominante discours rapporteert gemiddelde hinder.

6.6.2 Mainport en milieu

Een groot deel van de argumentaties komt overeen met het dominante mainport- en
milieudiscours. Mensen gaan ervan uit dat geluid van vliegtuigen synoniem is voor
hinder, en dat overlast niet helemaal vermijdbaar is. Zij spreken over Schiphol als
een mainport, redeneren in termen van trends en schrijven de meeste voor- en nade-
len van de trend toe aan Schiphol. De luchthaven verschijnt in de argumentaties van
burgers als ‘macro-actor’. In lijn met het heersende denken zien mensen geluids-
overlast van de burgerluchtvaart als milieuprobleem. Burgers herhalen de nadruk
op objectieve maatstaven en de aandacht voor persoonlijk leed, die allebei in het be-
leid een plek hebben. Overeenkomstig het beleidsdiscours beschrijven mensen hun
persoonlijke ervaringen en maken die ondergeschikt aan technische maatstaven.

Aan de hand van klachten ben ik gedetailleerd ingegaan op de vormende werking
van het beleidsdiscours. De aard en omvang van de klachten hangen sterk af van de
beleidspraktijk. Mensen klagen over geluidbelasting als daartoe de mogelijkheid
wordt geboden en de suggestie wordt gewekt dat de klachten politiek gewicht hebben.
Doordat de overheid zich ‘klachtontvankelijk’ opstelt, krijgen mensen er belang bij om
te klagen. Het aantal klachten hangt ook sterk af van de micropraktijk van registeren.
Eind jaren tachtig heeft het klachtenbureau mensen opgeroepen om alle tijdstippen
van verstoring te noteren. Op die manier is het aantal klachten per klager binnen
een jaar verzesvoudigd. Veelklagers en het grote aantal klachten zijn een product
van het hinderbeleid. De klaagpraktijk disciplineert de omwonenden van Schiphol.

6.6.3 Vrijstaat Schiphol

Persoonlijke uitingen die gedeeltelijk afwijken van het dominante discours heb
ik samengevat in twee dissonante discoursen: Vrijstaat Schiphol en Niet Klagen.
Argumenten binnen het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours gaan in tegen het mainport-
beleid en leggen meer nadruk op de negatieve gevolgen van de luchtvaart. Het ‘Vrij-
staat Schiphol’-discours richt zich tegen de verstrengeling van politiek en economie.
Mensen bedrijven een vorm van ideologiekritiek wanneer zij wijzen op ‘leugens’,
gebroken beloften en de heerschappij van economische belangen. Zij keren zich
tegen de economische trendredeneringen, gaan uit van het primaat van de politiek
en beschrijven een conflict tussen beloften en uitkomsten van het beleid. Geluids-
overlast is in hun ogen een gevolg van politieke besluiten.

In het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours staat geluidbelasting symbool voor het falen
van de overheid. Het beleid suggereert volgens omwonenden dat klachten en partici-

Burgers Amsterdam Schiphol 155



patie effect hebben op de overlast, maar tegelijkertijd lijkt Schiphol een onbestuur-
bare moloch. Je zou kunnen zeggen dat mensen het trendargument confronteren
met de beloften over invloed en verbetering. Ze lossen die tegenstelling op met wan-
trouwen, kritiek, overdrijving en aanklachten. Het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours heeft
in die zin een functie: het heft de tegenstrijdigheid op die in het beleid is aangelegd.

Het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours bevat nauwelijks pleidooien voor collectieve actie.
De onvrede is verinnerlijkt en gekanaliseerd in klaaggedrag, inspraak en wan-
trouwen. Geluidsoverlast is deel geworden van de reflexieve interactie tussen klagers
en overheid.

Ik heb dit verduidelijkt voor de klachten die bij de Commissie Regionaal Overleg
Schiphol binnenkomen. Mensen zien de klaaglijn als aanmoediging om te klagen
en zijn tegelijkertijd somber over het effect daarvan. Die spanning lossen klagers
op door vol te houden dat klagen zinvol is, maar dat het klachtenbureau en de over-
heid niet te vertrouwen zijn. Meer in detail heb ik gekeken hoe deze dissonantie bij
veelklagers uitpakt. Veelklagers volgen de voorgeschreven procedures en breken er
deels doorheen. Klachten over vliegtuiggeluid vermengen zij met kritiek op de
klaagprocedure, juist omdat beleidswijzigingen zo ver weg lijken. Veelklagers ge-
bruiken de klaagprocedure om het politieke conflict aan de orde te stellen.

6.6.4 Niet Klagen

De tweede dissonantie noem ik ‘Niet Klagen’, en deze heeft drie elementen: een
sterke nadruk op de positieve aspecten van de luchtvaart, het relativeren of zelfs
belachelijk maken van klagers en het inruilen van de win-winlogica voor een af-
wegingslogica (mainport of milieu).

Het ‘Niet Klagen’-discours benadrukt ‘mainport’ en relativeert ‘milieu’. Dat is min
of meer het omgekeerde van het ‘Vrijstaat Schiphol’-discours. Om geluidsoverlast te
relativeren, benadrukken mensen de positieve aspecten van de luchtvaart. Men ver-
kleint daarnaast de ernst en omvang van de overlast, legt de oorzaak van hinder bij de
gehinderden zelf en construeert de noodzaak om af te wegen. Daarbij maakt men
gebruik van mainportargumenten en een specifieke verhaallijn over veelklagers.
Beleidsonderzoek heeft in 1997 laten zien dat een aantal mensen relatief vaak
klaagt (Hulshoff and Noyon 1997). Die uitkomsten zijn aangewend om veelklagers
in diskrediet te brengen en de betekenis van klachten te relativeren. In het dagelijks
leven verwerken mensen dat in de persoonlijke omgang met overlast. Met behulp
van de verhaallijn ‘de meeste klachten zijn afkomstig van een kleine groep’ ont-
nemen mensen hun eigen en andermans geluidhinder de status van sociaal probleem.

Het ‘Niet Klagen’-discours toont hoe dwingend het dominante politieke dis-
cours is. Ten eerste is er niemand die zomaar stelt dat geluid geen probleem is.
Men gaat in enige mate mee in de politieke erkenning van geluidsoverlast. Ten
tweede doen mensen hun best om geluidsoverlast te relativeren. De dissonantie
tussen ‘geluid is een politiek probleem’ en ‘last is irrelevant’ lossen mensen op door
argumentatieve ingrepen: anderen belachelijk maken, standpunten uitvergroten of
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voordelen overdrijven. Bij wijze van overzicht staan de twee dissonante discoursen
hier nog in tabelvorm.

6.6.5 Autonoom

Mensen die autonome argumenten naar voren brengen, maken geen of nauwelijks
gebruik van het dominante politieke discours. Het is ook niet zichtbaar dat deze
afwijking voor hen een probleem is. Ik heb twee typen autonome argumenten
benoemd: ‘Geluid is geweld’ en ‘Heimat’.

Sommige omwonenden spreken over vliegtuiggeluid als een vorm van geweld.
Dit argument is denkbaar, onder meer omdat geluid indringend kan zijn en een
tastwaarneming veroorzaakt. In de marge van het politieke veld komen we het
geweldsargument ook tegen. ‘Geluidsgeweld’ is echter geen politiek geaccepteerd
probleem en daarom ook maar zelden deel van de beleving van mensen.

Enkele keren beschrijven mensen geluidsoverlast vooral als inbreuk op hun
lokale sociale bindingen. Lokale leefbaarheid en de verbondenheid met de directe
omgeving zijn kenmerkend voor wat ik het ‘Heimat’-discours noem. Leefbaarheid
of de directe leefomgeving komen wel voor in de uitspraken van mensen, maar
meestal als onderdeel van een consonante of dissonante argumentatie. Omdat het
‘Heimat’-discours niet gangbaar is in het politieke discours, is het ook niet be-
palend voor persoonlijke uitingen.

6.6.6 Politieke hinder

Ik heb de onderzoeksvraag gesteld of het dominante discours resoneert in per-
soonlijke uitingen. Dat blijkt duidelijk zo te zijn. Ik heb verder de hypothese gefor-

Burgers Amsterdam Schiphol 157

Tabel 4: overzicht dissonante discoursen

Vrijstaat Schiphol Niet Klagen

Definities geluidsoverlast Teken van overheersing Irrelevant

Schuldtoewijzing Landelijke overheid en sector Klagers, sociale bewegingen

Verhouding ten opzichte van
‘mainport’

Reguleren Vrijlaten

Regulering emotie Uiten, aanwakkeren Onderdrukken

Regulering politiek gedrag Wantrouwen Vertrouwen

Overgenomen argumenten Geluid is hinder Veelklagers, Trendredenering

Afgewezen argumenten Trendredenering Geluid is hinder, klachten zijn
relevant

Toegevoegde argumenten Belangenverstrengeling,
ideologiekritiek

“Klagers zijn zeikerds”

Mate van overlast Groter dan gemiddeld Kleiner dan gemiddeld

Houding tegenover modernisering Runaway Train Go with the flow



muleerd dat mensen vliegtuiggeluid beleven en beschrijven in termen van het
heersende overheidsbeleid en dat zij dat ook doen buiten de interactie met beleids-
makers. Beide hypothesen kunnen vooralsnog overeind blijven. Mensen hebben
het dominante discours verinnerlijkt. We zien wel dat er op afstand van beleids-
makers wat meer ruimte is voor autonome uitingen.

Het dominante mainport- en milieudiscours vormt de omwonenden van Schip-
hol. Deels nemen zij het discours gewoon over, deels gaan ze ertegenin. Maar ook
dan worden burgers sterk beïnvloed door het heersende beleid. De aard en de
omvang van de overlast hangen af van het type discours dat men hanteert.

Het mainport- en milieudiscours gaat samen met vertrouwen in technocra-
tisch beleid en suggereert vermijdbaarheid en invloed voor burgers. Het ‘Vrijstaat
Schiphol’-discours bevat wantrouwen, de aanklacht dat vermijdbaar geluid niet
vermeden wordt en machteloosheid. Het ‘Niet Klagen’-discours veronderstelt ver-
trouwen en relativeert vermijdbaarheid en invloed. Het ‘Vrijstaat Schiphol’-dis-
cours vergroot dus de overlast en het ‘Niet Klagen’-discours vermindert de overlast.

Voor het feit dat we het politieke discours zo dikwijls terugzien in het dagelijkse
leven zijn twee verklaringen. Ten eerste wordt het discours gedeeld door een brede
discourscoalitie van overheid, luchtvaartbedrijven, wetenschap en sociale bewegingen.
Ten tweede wordt het uitgedragen door een reeks praktijken met grote reikwijdte.
Het huis-aan-huisblad van Schiphol bereikt honderdduizenden huishoudens, net
zoals de voorlichting van de overheid en de Commissie Regionaal Overleg Schiphol.
Het isolatieprogramma en de geluidscontouren zijn in de wijde omtrek bekend.
‘Schiphol’ is bovendien op tal van manieren regelmatig in het nieuws. Tienduizen-
den omwonenden zijn inmiddels al betrokken in onderzoek naar geluidsoverlast
rondom Schiphol. De macht van het hinderdiscours berust op fijnmazige en wijd-
vertakte praktijken van reguleren en definiëren.

Dat er ondanks de kracht van het dominante discours nog conflicten zijn, volgt
mede uit de contradicties in het beleid. Het beleid werkt met technocratische maat-
regelen en met een proces dat op inspraak en persoonlijke ervaring is gericht. In
hun reactie op geluid en beleid reproduceren mensen het heersende discours of
transformeren dit in een conflict. Het discours ontvouwt op die manier zijn eigen
bedreiging. Als mensen tegen het politieke discours ingaan, doen ze dat met behulp
van argumenten uit hetzelfde dominante discours. Ze leggen of meer nadruk op
‘mainport’ of op ‘milieu’. Burgers tonen zich kritisch en reflexief, maar blijven daar-
bij grotendeels binnen het bestaande politieke veld.

Geluid van vliegtuigen dringt zich op aan de omwonenden van Schiphol. In het
mainport- en milieudiscours wordt tegelijkertijd de geluidbelasting en de betekenis
van het geluid bepaald. Het beleidsdiscours bakent af welke argumenten en erva-
ringen zich laten verwoorden. Wie in Schipholland leeft, krijgt de cultuur daarvan
opgelegd. Het beleid heeft een inherent tegenstrijdig discours voortgebracht, dat in
sterke mate de overlast bepaalt.
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7

Beleidsdiscours Zürich Kloten

Op maandag 12 januari 2004 bericht het Zwitserse dagblad de Tagesanzeiger als
volgt:

Het ingrijpen van de politie dat hier wordt beschreven, volgt op een toenemend
aantal meldingen van gezagvoerders dat zij in de buurt van Gockhausen gestoord
worden door schijnwerpers vanaf de grond. Een enkele keer wordt een signaal-
raket het luchtruim in geschoten. Gockhausen ligt aan de rand van Zürich, vlakbij
Schwamendingen, en heeft sinds 2003 te maken met landingen direct over het
dorp. De inwoners zijn welvarend, en velen hebben onlangs ruime huizen ge-
bouwd. Men is op allerlei manieren actief om vluchten over het dorp, de zogenaamde
zuidelijke nadering, tegen te houden. In het publieke debat is Gockhausen het
spreekwoordelijke onbuigzame dorp ‘Galliers’. Thomas Morf, voorzitter van een
actiegroep tegen de zuidelijke vliegroute, zegt over de aanhouding in het artikel
het volgende: “Er is een voorbeeld gesteld. Het is een poging om het verzet te bre-
ken. Maar ze zullen het tegendeel bereiken.”

Het krantenbericht is illustratief voor de conflicten over geluidbelasting rondom
Zürich Kloten. Een groot aantal gemeenten, actiegroepen en afzonderlijke burgers
probeert vliegbewegingen over hun dorp, stad of huis tegen te houden. Het ‘you
expose me’ (Stallen 1999; Stallen 2001; Stallen et al. 2004) krijgt hier een duide-
lijke vorm. Het ‘you’, de verantwoordelijke voor de blootstelling, is de politiek die de
zuidelijke nadering toelaat. Het ‘me’ zijn de burgers die hun dorp verdedigen, des-
noods met ongeoorloofde middelen. Waar het om gaat, is de bescherming van de
eigen directe omgeving. Dat mensen zo reageren, is het gevolg van een politiek pro-
ces waarin de luchtvaart haar glans grotendeels heeft verloren en gaandeweg vooral
een lokale bedreiging is geworden.

Dit hoofdstuk heeft tot doel het dominante politieke hinderdiscours voor de lucht-
vaart rondom Zürich Kloten te beschrijven. In het volgende hoofdstuk moet dan

Huiszoeking bij twee tegenstanders zuidelijke nadering

In Gockhausen heeft de kantonale politie op zaterdagochtend
twee gepensioneerden aangehouden en hun huizen doorzocht.
De tegenstanders van de zuidelijke nadering hadden met schijn-
werpers in de hemel geschoten(…).



blijken of mensen dit discours overnemen. Eerst richt ik me op de oorsprong van
het beleidsdiscours en daarna op het beleidsdiscours zoals het nu is. In beide fases
sta ik kort stil bij het luchtvaartbeleid en de wijze waarop de luchtvaart daarin sym-
bolisch wordt geconstrueerd. Vanwege de federale structuur van Zwitserland be-
schrijf ik aspecten van het hinderbeleid van de bondsregering en van het kanton in
twee afzonderlijke paragrafen. Een beschrijving van het beleid zelf is alleen zijde-
lings relevant, want het gaat erom te achterhalen welke manieren van denken over
geluid (onbedoeld) ingang vinden, en welke rol burgers spelen in de processen van
betekenisgeving. Ik let op discursieve politieke praktijken die van invloed kunnen
zijn op burgers, bijvoorbeeld referenda of het vaststellen van grenswaarden. Net als
in de casus Schiphol benoem ik tegenstellingen in het dominante discours die tot
dissonanties in de beleving kunnen leiden.

De discoursanalyse richt zich op de denkbeelden die in politieke praktijken
ontstaan en vervolgens het politieke denken over geluid en overlast bepalen. In die
zin gaat het om een analyse van machtsrelaties. Ik stel dat bepaalde opvattingen
over geluidsoverlast al in de jaren vijftig en zestig zo vanzelfsprekend worden dat
ze ongemerkt de basis vormen voor de meeste beleidsplannen én de acties van
tegenstanders van het beleid. Een dominant discours heeft een dwingende wer-
king doordat bepaalde alternatieven of mogelijkheden buiten beeld blijven. Een
dominant discours structureert wat er gedacht kan worden en daarmee ook wat er
gedaan kan worden.

Onder een dominant discours versta ik een verzameling van beleidsconcepten,
story-lines en metaforen die het denken over geluidsoverlast structureren, gedra-
gen worden door discourscoalities en geïnstitutionaliseerd zijn in onder meer
beleidsmaatregelen (zie hoofdstuk 3 en 4). In elke paragraaf wordt een onderdeel
van het dominante discours benoemd en aan het einde van het hoofdstuk samen-
gevat. Een discoursanalyse van het hinderbeleid voor Zürich Kloten was alleen in
aanzet beschikbaar voor de jaren vijftig en zestig (Gallati 2002).

7.1 De oorsprong van het hinderbeleid: federalisering

Ik beschrijf hier in twee stappen de oorsprong van het hinderbeleid. Eerst ga ik kort
in op het luchtvaartbeleid en met name de referenda daarover. Deze paragraaf
bevat tevens een korte inleiding op het Zwitserse stelsel van referenda, omdat volks-
raadplegingen altijd een rol hebben gespeeld in het hinderbeleid. In de tweede
paragraaf komt aan de orde hoe het hinderbeleid tussen 1955 en eind jaren zeven-
tig vorm krijgt.

Ik zal de ontwikkeling van het hinderbeleid beschrijven als federalisering. Daar-
mee bedoel ik dat beleidsmakers en andere betrokkenen nieuwe ontwikkelingen,
zoals de opkomst van de luchtvaart en geluidsoverlast, benaderen op een manier
waarmee zij vertrouwd zijn. Het Zwitserse stelsel is goed beschreven (Klöti 2001;
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Kriesi 2001; Lane 2001; Linder 1999), en op basis daarvan definieer ik federalise-
ring als het proces waarbij een nieuw probleem als volgt wordt aangepakt:
– Burgers beslissen mee over het beleid via referenda en zijn ook op andere manie-

ren direct betrokken bij het beleid. De overheid moet in veel gevallen rekening
houden met tegenstand, die zich in een referendum kan vertalen.

– Nationale, kantonale en lokale overheden voeren tegelijkertijd beleid.
– De nationale overheid is relatief zwak en maakt haar beleid in sterke mate afhan-

kelijk van lagere overheden.
– Het beleid op de drie niveaus is verschillend. Op hoger beleidsniveau zal sneller

de neiging bestaan om nieuwe problemen via algemene wetgeving, onderzoek
en expertkennis te benaderen en daarvoor veel tijd te nemen. Lagere overheden
zullen nieuwe problemen eerder in tastbare maatregelen en dagelijkse concep-
ten vertalen, die op korte termijn toegepast kunnen worden.

– Er is sprake van een spanning tussen ‘openheid’ en ‘geslotenheid’, die deels
samenvalt met economische liberalisering en lokale bescherming, maar niet in
elk opzicht partijgrenzen volgt.

– De verhouding tussen de nationale, kantonale en lokale overheid staat niet bij voor-
baat vast, maar wordt rond concrete problemen steeds opnieuw vormgegeven.

De gelijktijdige ontwikkeling van centraal en decentraal beleid is kenmerkend voor
de Zwitserse federale aanpak: ‘Bund’, kanton en gemeenten behouden elk een deel
van de beleidsverantwoordelijkheid. De federale aanpak lijkt rechtstreeks voort te
komen uit het federale stelsel, maar juist inzake de luchtvaart heeft de nationale
overheid vergaande bevoegdheden. In de praktijk laat de centrale overheid echter
veel zaken aan het kanton over. Hier is sprake van een federalistische cultuur: men
denkt en doet federaal, ook daar waar dat volgens de letter van de wet niet geboden is.

7.1.1 Luchtvaartbeleid

Direct democratische procedures zijn in Zwitserland bijzonder sterk ontwikkeld
(Lane 2001; Linder 1999; Papadopoulos 2001; SCP 2000). In Zwitserland worden
er meer referenda gehouden dan in de rest van de wereld bij elkaar. Sinds 1848
hebben Zwitsers in 464 landelijke referenda hun stem uitgebracht, waarvan bijna
driehonderd keer na 1945. Naast de nationale raadplegingen kunnen burgers ook
in het kanton en de gemeenten per referendum meebeslissen. Tussen 1983 en
1996 zijn er 1561 kantonale of gemeentelijke referenda geweest. Sinds de oprich-
ting van luchthaven Zürich in 1943 hebben verschillende referenda plaatsgevon-
den over uitbreiding van de luchthaven in het algemeen en over de regulering van
geluid.

In 1946 kunnen burgers voor het eerst stemmen over de financiering van de
luchthaven door het kanton Zürich. Daarna volgen referenda over uitbreidings-
plannen (1957, 1958, 1970, 1975, 1987, 1995), een initiatief voor minder vliegver-
keer (1993), de luchtvaartwet en de daarmee samenhangende privatisering van de
luchthaven (1999) en de financiële steun voor de opvolger van Swissair (2001,
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2002). Op dit moment is er een initiatiefwet in voorbereiding die, via een volks-
raadpleging, het aantal vliegbewegingen van en naar Kloten zou terugschroeven
van het huidige aantal van 270.000 naar 250.000 per jaar. Er zijn dus regelmatig
stemmingen die direct van invloed zijn op de productie en de verdeling van vlieg-
tuiggeluiden.

Referenda kunnen zowel een progressief als een conservatief effect hebben. De
oorsprong van referenda gaat terug tot het proces van nationale integratie in de
negentiende eeuw. De spanning tussen het centrale gezag en de autonomie van
lokale gemeenschappen loste men onder meer op door direct democratische proce-
dures in te stellen (Linder 1999). De verschillende vormen van volksraadpleging
hebben grofweg twee effecten op belangengroepen. Als belangengroepen te klein
of te weinig invloedrijk worden geacht om stemmen te mobiliseren, dan spelen zij
ook geen rol in de aanloop naar referenda. Juist tijdens die aanloop worden echter
de politieke compromissen gesloten om een meerderheid voor een voorstel te krij-
gen. Volksraadplegingen werken mobiliserend doordat zij tegenstanders een aan-
leiding en een platform bieden. Veelal worden groeiende tegenstand en initiatieven
al in de aanloop naar een stemming door gevestigde actoren opgepakt (Linder
1999; Papadopoulos 2001). In die zin hebben referenda ook een vernieuwende
werking. In deze paragraaf komen de eerste twee referenda over Zürich Kloten aan
de orde.

Trendredenering
In Zwitserland heeft het kanton Zürich een leidende rol in de ontwikkeling van de
luchtvaart. Het kanton richt zich aanvankelijk op een vliegveld in Dübendorf, ten
oosten van de stad Zürich. In 1943 loopt het gebruikscontract voor dat vliegveld af,
en geeft het kanton opdracht voor een studie naar alternatieve locaties. Men kiest
voor een moerasgebied bij het dorp Kloten. Mede op aandringen van het kanton
kent de nationale overheid het vliegveld Zürich in 1945 de status van intercontinen-
taal vliegveld toe.

De investering voor het nieuwe vliegveld moet dan echter nog door het volk
goedgekeurd worden. Twee fragmenten laten zien in welk perspectief politici dit
besluit plaatsen. De voorzitter van het kantonale parlement presenteert de plannen
voor het vliegveld in 1946 als volgt:

Fragment 1: Kantonsrat 19461

“Omdat we niet bij zee liggen, is de aansluiting aan de luchtzee des te belangrijker”
(Treichler et al. 1998 p.10).

Net zoals in Nederland introduceren politici de nieuwe luchtvaart met een ver-
wijzing naar de bestaande zeevaart. De metafoor stelt mensen in staat om zich voor
te stellen wat ze nog nauwelijks kennen, maar waarover ze wel een besluit moeten
nemen. De formulering naturaliseert de technologische nieuwigheid bovendien.
De volgende redenering uit de toelichting op de volksraadpleging van 1946, die aan
honderdduizenden huishoudens werd verstuurd, is daarmee vergelijkbaar.
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Fragment 2: toelichting op de volksraadpleging over de oprichting van het vlieg-
veld Kloten 19462

“Luchtverkeer zal in de toekomst alleen tussen de grote centra van het continent
plaatsvinden, het zal ook het verkeer verzorgen over de zeeën van continent
naar continent. Ons land moet zich in dit verkeer begeven, of het ons bevalt of
niet, wanneer het niet achterop wil raken. De concurrentievaardigheid van onze
exportindustrie, de handel, het bankwezen en het toerisme is alleen gewaarborgd
indien voor de Zwitserse zakenwereld dezelfde vlugheid in het zakendoen moge-
lijk wordt als voor de buitenlandse concurrentie” (ibid.).

De toelichting perkt de ruimte om te kiezen in. Dat gebeurt met zes argumenten:
(1) Door de formulering ‘het luchtverkeer zal in de toekomst alleen tussen de grote
centra (...) plaatsvinden’ lijkt de toekomst al een gegeven, (2) door te spreken van
‘moeten’, (3) het woord ‘begeven’ suggereert dat het verkeer al bestaat, maar dat
men zelf daar nog buiten staat, (4) het doet er niet toe of men die ontwikkeling toe-
juicht, (5) ‘alleen’-’indien’ onderstreept dat er geen enkele andere keuze is, en (6)
door te dreigen dat wie niet meedoet achteropraakt. De afzonderlijke argumenten
vormen samen een trendredenering. Verleden, heden en toekomst worden op één
ijzeren lijn van mondiale ontwikkeling en groei geplaatst. Het lijkt alsof de trans-
nationale economische processen, waar burgers in deze volksraadpleging juist over
moeten beslissen, al een gegeven zijn. De trendredenering gaat samen met een
repertoire van begrippen dat internationale competitie tot uitdrukking brengt: lan-
den, concurrentie, centra, verkeer over zeeën en tussen continenten, export en
zakenwereld.

Hoewel het om een kantonaal vliegveld en een kantonale stemming gaat, doet
de tekst een beroep op nationale politieke identificaties (‘ons land’, de ‘Zwitserse
zakenwereld’). Dit is te verklaren uit een fundamentele ideologische tegenstelling
in het Zwitserse politieke veld. Vooral de liberalen en een deel van de conservatieven
pleiten er met het argument van ‘Weltoffenheit’ – openheid naar de wereld – voor
om mee te doen in de wereldhandel. Later wordt dit begrip zelfs letterlijk gekop-
peld aan de luchtvaart wanneer de pleitbezorgers zich verenigen in het ‘Komitee
Weltoffenes Zürich’. Tegenover openheid staat de afscherming van de Zwitserse
industrie, landbouw en politiek, zoals die door conservatieve en regionaal georiën-
teerde stromingen wordt bepleit. Ook in de internationale politiek heeft Zwitserland
zich afzijdig gehouden. Het land is niet lid van de Europese Unie, en pas in 2002 is
Zwitserland lid geworden van de Verenigde Naties. Bij geslotenheid hoort een sterke
nadruk op geboortegrond (Heimat), de lokale gemeenschap en de eigen gemeente.
Geslotenheid, afscherming, afweer, onpartijdigheid of afzijdigheid zijn net zo be-
langrijk als openheid, handel, geldverkeer en humanitaire wereldpolitiek. Er zijn
dus minstens twee sterke stromingen: een die pleit voor internationale concurren-
tie en openheid en een die pleit voor nationale of lokale afscherming. Het Zwitserse
federalisme is een precair evenwicht tussen deze stromingen (Klöti 2001; Linder
1999), en de oprichting van een groot vliegveld actualiseert deze spanning.
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De voorstanders van de luchtvaart benadrukken duidelijk de ‘open’ en ‘nationale’
kant van dit spanningsveld en nemen argumentatief stelling tegen lokale belangen.
Achter de schermen benoemt men wel een lokale boerenleider in het bestuur van
het comité ‘Pro Flughafen’. In het conflict tussen conservatieven en liberalen ver-
sterkt de trendredenering de liberale positie. De kiezers keuren het voorstel inder-
daad goed. De bouw van het vliegveld maakt van de trendredenering een materieel
feit. Van meet af aan kent de uitbreiding van de luchtvaart een tegenhanger in de
vorm van lokaal en conservatief denken, maar geluidsoverlast speelt tijdens het eer-
ste referendum nog geen rol.

7.1.2 Hinderbeleid van de nationale overheid

De bondsregering besteedt in 1956 voor het eerst aandacht aan geluidsoverlast van
vliegtuigen. Hier ligt ook het begin van de geluidslimieten voor de luchthaven
Kloten. Net zoals in Nederland zijn deze limieten van belang, omdat zij definiëren
wat toelaatbaar is en gevolgen hebben voor alle betrokkenen. De ontwikkeling op
federaal niveau beschrijf ik in twee stappen. Naast de trendredenering en bescher-
ming komt aan de orde hoe een derde benadering van geluidsoverlast ontstaat: het
recht op rust. Vervolgens laat ik zien hoe dit fundamentele recht in een landelijke
commissie voor advies en onderzoek getransformeerd wordt tot een deelbaar belang.

In 1956 richten twee juristen uit het kanton Zürich de ‘Schweizerische Liga gegen
den Lärm’ op (Gallati 2002). De oprichters zijn teleurgesteld over de wijze waarop
lokale en kantonale overheden omgaan met uiteenlopende vormen van lawaai en
over de behandeling van hun klachten daarover. Bouwwerkzaamheden en vlieg-
tuiggeluiden zijn de voornaamste bronnen van ergernis. Lawaai is volgens hen het
gevolg van een voortschrijdende overheersing van techniek en economische pro-
cessen. Zij eisen dat de staat via wettelijke maatregelen technisch-economische
ontwikkelingen ondergeschikt maakt aan het welzijn van burgers, en ze gaan daar-
bij uit van een recht op rust:

Fragment 3: uitgangspunt van de Liga tegen lawaai3

“Nog los van deze inzichten moet nadrukkelijk vastgehouden worden dat lawaai
niet pas dan bestreden moet worden wanneer het de gezondheid aantoonbaar
schaadt, maar reeds wanneer het lastig is. De burger heeft een principiële aan-
spraak op rust, op vrijwaring van akoestische last, op integriteit van zijn – deze
rust omvattende – persoonlijke sfeer” (geciteerd in Gallati 2002 p.34).

Bescherming speelt ook hier een rol, maar anders dan in de vorige paragraaf gaat
het de Liga niet om de ‘Heimat’ of de bevolking. Zij ziet het recht op rust als een
ondeelbaar mensenrecht. In de conservatieve ‘Heimatschutz’-benadering staan eco-
nomie en politiek tegenover het dagelijkse leven van mensen en tegenover lokale
gemeenschappen. De leden van de Liga hebben een ander maatschappijbeeld: zij
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gaan uit van het primaat van de politiek, die via wetten economische en technische
ontwikkelingen stuurt en burgers beschermt.4

De leden van de Liga proberen met succes geluidsoverlast als issue te verzelf-
standigen. Al een jaar na de oprichting pakt de nationale overheid het onderwerp
op. Dat de Liga zo gauw gehoor vindt in ‘Bern’ heeft twee oorzaken. Ten eerste
maken in het begin vooral invloedrijke burgers deel uit van de vereniging: geves-
tigde wetenschappers, mannen met een gemiddelde leeftijd van 53 jaar en met
ruime ervaring in het kantonale en nationale politieke veld. Kort na de oprichting
wordt een lid van het nationale parlement tevens voorzitter van de Liga. Ten tweede
past de denkwijze van de Ligaleden goed bij de nationale overheid. Zij pleiten
immers voor een primaat van de politiek en voor zeer algemene wettelijke maat-
regelen. Dat past beter bij een centrale regulering van de hele luchtvaart dan bij
de lokale afweer van effecten. De Liga is ook geen protestbeweging, maar een
lobbyorganisatie. Men streeft niet naar mobilisatie van de bevolking, maar naar
beïnvloeding van het beleid van binnenuit.

Op aandringen van de Liga besteedt het parlement in Bern in 1956 aandacht
aan lawaaibestrijding. De parlementsleden stemmen onder meer in met de op-
richting van de ‘Eidgenössische Expertencommission’. Deze commissie krijgt de
opdracht “het lawaaiprobleem (…) te onderzoeken en maatregelen voor lawaai-
bestrijding voor te stellen”. De oprichting van de commissie is een erkenning van
het probleem en duidt op een snelle totstandkoming van een discourscoalitie. Ook
de leden van de Liga nemen zitting in de 52 leden tellende commissie, maar tot
hun ongenoegen bepalen nationale politici de agenda. Het duurt zes jaar voordat
de nationale commissie haar eerste rapport publiceert. In het deelrapport over
vliegtuiglawaai staan de volgende ‘basale overwegingen’:

Fragment 4: nationale subcommissie vliegtuiglawaai5

“1. Het vliegen staat voor een technische vooruitgang, die niet meer weg te denken
is uit het moderne leven. Toeristen, zakenmensen en staatsmannen gebruiken
het vliegtuig om de reistijd te verkorten (...). Het vliegen strookt met gerechtvaar-
digde economische, militaire, toeristische, sociale, maar ook verschillende privé-
belangen.
2. Tot de legitieme en beschermingswaardige belangen van mensen behoort zon-
der twijfel ook het recht op rust, op vrijwaring van overlast van lawaai. Maar
omdat met de huidige stand van de techniek het vliegen verbonden is met lawaai,
moet het noodzakelijkerwijs tot een conflict komen tussen het belang van vliegen
en het belang van bescherming van rust.
3. De meest radicale en definitieve oplossing van het lawaaiprobleem zou zijn het
belangenconflict (…) te verwijderen. Dit zou bereikt worden wanneer het vliegen
zonder lawaai mogelijk zou zijn. (…) Men moet er evenwel naar streven (…) een
compromis te vinden tussen de tegengestelde belangen" (Expertencommission
1963 p.144-145).

Beleidsdiscours Zürich Kloten 165



De tekst opent met de bekende trendredenering. Dat staat impliciet al haaks op het
primaat van de politiek dat de Liga eist. Punt twee gaat dan letterlijk in op het
ondeelbaar recht op rust. Het stuk spreekt over rust als een belang dat haaks staat
op andere belangen. Het rapport noemt dit conflict onvermijdelijk. Dit benadrukt
de relatieve autonomie van technisch-economische ontwikkelingen, waaraan ook
het recht op rust ondergeschikt is.

Anders dan de Liga wil en anders dan in Nederland, waar de planologische be-
nadering in dezelfde periode de suggestie wekt dat luchtverkeer zonder hinder
mogelijk is, stelt de commissie geen allesomvattende oplossing in het vooruitzicht.
Daarvoor in de plaats stelt zij een afweging van belangen. Geluidhinder is deel van
een ‘zero-sum game’: meer rust betekent minder vliegen en omgekeerd. De af-
weging van belangen moet volgens de auteurs net zo verlopen als het opstellen van
hun eigen rapport: in een commissie van experts (Expertencommission 1963 p.146).

De nationale overheid reageert dus snel op de activiteiten van de Liga tegen
lawaai, maar het denken van de Liga wordt niet dominant. Het rapport noemt
beschermingsmaatregelen en sluit daarbij aan bij de redeneringen die in het kan-
ton gangbaar zijn. Het rapport beschrijft ook maatregelen die deels planologisch
van aard zijn. Bij de keuze voor nieuwe vliegvelden dient rekening gehouden te
worden met de afstand tot de bebouwing. Nieuwbouw en uitbreiding mag alleen
plaatsvinden als er geen ‘bovenmatige’ effecten voor bewoners ontstaan. Het rapport
spreekt ook over zones waarin geen woonbebouwing mag plaatsvinden. Anders
dan in Nederland werkt het planologisch discours niet structurerend. Voorop staat
het denken in termen van belangenconflicten en lokale bescherming.

De centrale overheid streeft er ook naar om grenswaarden voor geluidbelasting
op te stellen. De opstellers pleiten voor onderzoek naar de akoestische belasting en
naar de effecten van lawaai. Daarmee moet de ‘centrale vraag’ beantwoord worden,
namelijk wanneer het lawaai ontoelaatbaar is.

Fragment 5: de centrale vraag6

“De centrale vraag luidt als volgt: wanneer is het vliegtuiglawaai voor de bewoners
van nederzettingen in de omgeving van een vliegveld uit sociaalhygiënisch per-
spectief onredelijk? Deze vraag kan wellicht niet in z’n algemeenheid, maar wel
voor elk vliegveld apart beantwoord worden. Het antwoord hangt af van factoren
die op elke plaats anders kunnen zijn (bijvoorbeeld: aantal en tijdstip van vluch-
ten, vlieghoogte…gevoeligheid van de bevolking (...)) (Expertencommission 1963
p.147, zie ook p.28).

In Nederland werd in dezelfde periode een vergelijkbare vraag gesteld, maar in
Zwitserland voegt men er meteen een verbijzondering aan toe die aangeeft dat
het centralistisch denken niet allesbepalend is. Toelaatbaarheid is geen algemeen
gegeven voor de hele bevolking, maar lokaal specifiek. Het verschilt naar plaats
door de aard en omvang van de belasting, en omdat mensen per plaats anders
kunnen reageren. Men houdt dus enigszins rekening met lokale verschillen in de
beleving van geluid.
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Toelaatbaarheid
Na het rapport van de eerste nationale commissie in 1963 benoemt het parlement
in Bern een ‘Arbeitsgemeinschaft sozio-psychologische Fluglärmuntersuchungen’,
oftewel een werkgroep die de omvang van de vliegtuigoverlast nader moet onder-
zoeken. De dertien experts – arbeidsfysiologen, akoestici, nationale en kantonale
ambtenaren, directeuren van vliegvelden, een socioloog en een politicoloog – pre-
senteren in 1973 een onderzoeksverslag en een aanbeveling voor grenswaarden
(Arbeitsgemeinschaft sozio-psychologische Fluglärmuntersuchungen 1973). Zij leg-
gen voor het eerst vast wat ontoelaatbaar vliegtuiglawaai is. Om toelaatbaarheid te
bepalen, laat de werkgroep de geluidbelasting rond de drie grote luchthavens (Basel,
Genève en Zürich) onderzoeken en geeft opdracht om in die gebieden enquêtes
over de effecten af te nemen. Dat de grote vliegvelden alle drie onderzocht worden,
komt voort uit de gebiedsgerichte benadering die in het rapport uit 1963 zichtbaar
is. Waar het om de effecten van het geluid gaat, richt men zich op hinder, verstoring
van recreatie en slaap, tevredenheid met de woonomgeving, gebruik van slaapmid-
delen, psychosomatische klachten en enkele andere onderwerpen. Om grenswaar-
den voor geluidbelasting vast te stellen, baseren de auteurs zich vooral op hinder.

Het rapport bevat geen definitie van ontoelaatbaarheid. De onderzoekers stellen
omwonenden ook niet de vraag wat zij ontoelaatbaar lawaai vinden. De experts
bepalen die grens zelf en wel als volgt. Eerst vertalen zij ‘ontoelaatbaar’ in ‘sterke
verstoring’. Hinder meten de onderzoekers met behulp van één vraag over de mate
van ‘waargenomen verstoring’, die respondenten op een schaal van 0 tot 10 kunnen
aangeven. De schaal loopt van ‘helemaal geen verstoring’ tot ‘ondraaglijke versto-
ring’. De tussengebieden zijn niet nader omschreven. De waarden tussen 0 en 10
verdelen de experts in vier klassen.

Tabel 1: maten van verstoring

Hinderscore Label

0 geen verstoring

1 tot 3 geringe verstoring

4 tot 7 gemiddelde verstoring

8 tot 10 sterke verstoring

(Arbeitsgemeinschaft sozio-psychologische Fluglärmuntersuchungen 1973 p.289)

Om te bepalen wat toelaatbaar is, richten de onderzoekers zich vervolgens alleen
op ‘sterke verstoring’. Hinder lager dan ‘8’ blijft buiten beschouwing. De schaalver-
deling is echter niet onproblematisch. Ten eerste is de schaal onregelmatig. Aan de
onderkant worden geringe verstoring en geen verstoring onderscheiden. Aan de
bovenkant worden maximale verstoring en sterke verstoring juist samengevoegd.
Ten tweede ligt ‘gemiddelde verstoring’ niet in het midden van de schaal, maar iets
daarboven. Wanneer de onderkant en de bovenkant van de schaal er hetzelfde uit
zouden zien dan was 4 tot 6 ‘gemiddeld’ geweest, 7 tot 9 sterke verstoring en 10
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extreme verstoring. Vervolgens zou het voor de hand liggen om de politiek rele-
vante grens bij 7 tot 10 te leggen en niet bij 8 tot 10 zoals nu het geval is. Daardoor
zou meer ‘hinder’ politiek relevant zijn geworden.

De zo gedefinieerde grenzen beschermen een deel van de bevolking en accepte-
ren dat een ander deel niet beschermd wordt. De commissieleden vermelden daarbij
zelf een belangrijk probleem. Ook in gebieden die zij als ‘gering belast’ omschrijven,
zijn er mensen die zich sterk gestoord voelen. Bij geringe belasting gaat het om circa
tien procent, bij gemiddelde belasting om ongeveer 23 procent (ibid. p.320).

De onderzoekers beperken ontoelaatbaarheid dus tot sterke verstoring, die boven-
dien nogal terughoudend wordt gemeten. Vervolgens relateren zij sterke verstoring
aan geluidsmaten, waardoor een curve of verdeling ontstaat van toenemende ver-
storing bij toenemende geluidbelasting. De onderzoekers zien in de verdeling on-
regelmatigheden die zij als grens van toelaatbaarheid definiëren. Het rapport stelt:
boven een waarde van vijfenveertig NNI

7 “stijgt de sterke verstoring snel” (ibid.
p.290). Bij een waarde van vijftig NNI vinden zij “een grote mate van verstoring”
(ibid. p.317). Het gebied rond vijfenveertig NNI “mag daarom met recht als kritieke
zone gezien worden”. Hieronder de originele grafieken waarop de onderzoekers
doelen.
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De grafieken tonen de toename van verstoring (y-as) ten opzichte van de geluid-
belasting (x-as). Links staat hinder, ingedeeld volgens bovengenoemde vierdeling
(D is ‘sterk gestoord’). Rechts staan verschillende concrete vormen van verstoring
uitgesplitst. De overlast neemt min of meer geleidelijk toe vanaf twintig NNI. De
toename geldt voor sterke en gemiddelde verstoring en voor de meeste typen con-
crete verstoringen. Schrikreacties, slaapverstoring en trillingen (die wellicht met
elkaar samenhangen) lijken tussen dertig en vijftig NNI niet toe te nemen, maar
daarvoor en daarna wel. De grafieken wijzen niet onomstotelijk op een grens rond
of boven de vijfenveertig NNI. In de tekst bij de afbeeldingen staan daarom ook
terughoudende interpretaties. Pas in de samenvatting worden duidelijke besluiten
genomen over de exacte ligging van de grens. In de samenvatting stelt de commis-
sie dat de grens is bereikt wanneer “een meerderheid van de bevolking een aan-
zienlijke beperking van het welzijn vertoont”. In de linker grafiek is dat bij onge-
veer vijftig NNI het geval, in de rechter grafiek bij vijftig tot zestig NNI. Men pleit
voor een grenswaarde van vijfenveertig NNI.

Deze ‘Sozio-psychologische Fluglärmuntersuchungen’ uit het begin van de jaren
zeventig zijn het uitgangspunt geworden voor de wettelijke grenswaarden voor
vliegtuiglawaai. Samengevat hanteren de experts de volgende uitgangspunten, die
later in wetgeving geïnstitutionaliseerd worden:
– Ontoelaatbaarheid is bereikt wanneer meer dan de helft van de bevolking in een

bepaald gebied een hinderscore van 8 of meer heeft,
– Het ‘gebied’ definiëren de onderzoekers akoestisch, als een gebied met dezelfde

geluidbelasting,
– Niet elke hinder, maar alleen de ernstige hinder in zones met een sterke geluid-

belasting is van belang voor beleid,
– Omwonenden worden wel gevraagd naar verstoring en mate van hinder, maar

niet naar toelaatbaarheid,
– Overlast is een afgeleide van blootstelling,
– Experts krijgen de rol toebedeeld om hinder te definiëren en te onderzoeken.

Hierop volgt de oprichting van onderzoeksinstituten en een constante stroom
van opdrachtonderzoek, en

– Nationale grenswaarden geven de nationale overheid een belangrijkere rol in het
hinderbeleid voor Zürich Kloten.

De zo gedefinieerde grenswaarden zijn een gevolg van de afwegingslogica, die
betrokkenen eerder al hadden omarmd . Voorop staat dat hinder onvermijdelijk is.
De nationale overheid wil binnen dat kader wel enige mate van bescherming bieden
en vraagt experts grenswaarden te bepalen. Die grenswaarden blijken zich echter
moeilijk hard te laten maken en bevatten bovendien duidelijk normatieve keuzes.
Wanneer politici zich vervolgens beroepen op de commissierapporten, zijn deze
keuzes niet meer zichtbaar.
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7.1.3 Hinderbeleid van het kanton

In 1956 komt in het nationale parlement geluidsoverlast van vliegtuigen aan de
orde. Ongeveer tegelijkertijd wordt lawaai in het kanton ook een vraagstuk.

Het gebeurt zelden, maar de inwoners van het kanton Zürich geven in 1957
geen toestemming voor het eerste grote uitbreidingsplan van Zürich Kloten. Geluid-
hinder speelt daarbij een bescheiden rol. De tegenstanders van het voorstel uit 1957
komen uit twee kampen: linkse partijen en een ‘überparteiliches Bündnis’ (Meier
1988; Treichler et al. 1998). De linkse partijen bekritiseren vanuit de oppositie
vooral het gebrek aan investeringen in woningbouw, terwijl er miljoenen vrij-
gemaakt worden voor de bouw van het vliegveld. Meer lokaal georiënteerde tegen-
standers voeren de kap van bomen, de sloop van huizen en het toenemende lawaai
aan als argumenten. Als reactie op het ‘nee’ van het volk ontwerpt de regering een
nieuw voorstel. De wijzigingen geven aan welke problemen relevant gevonden wer-
den. Het nieuwe voorstel is financieel beperkter. Er hoeft minder bos te worden
gekapt en men stelt hinderbeleid in het vooruitzicht. Bovendien sluit de kantonale
regering een akkoord met de socialistische partij. In ruil voor de totstandkoming
van een woningbouwwet geven de socialisten hun goedkeuring aan de bouwvoor-
stellen. Geluidsoverlast komt in het aangepaste voorstel uit 1958 ook ter sprake:

Fragment 6: Toelichting op de kantonale volksraadpleging 19588

“In de discussie over de toekomstige ontwikkeling van het luchtverkeer en de uit-
bouw van het luchthavenbedrijf is het vraagstuk van de bestrijding van vliegtuig-
lawaai van bijzondere betekenis. De toename van het luchtverkeer en de groei van
het prestatievermogen werken ook in op een groei van het lawaai” (Kuhn, Minelli
and Tondeur 1970 p.33).

Het document erkent dat geluidbelasting een relevant probleem is. Daarbij gaat het
vooral om toekomstige geluidbelasting. De overheid belooft haar burgers hiertegen
te beschermen, zo wordt uit het volgende fragment duidelijk:

Fragment 7: Toelichting op de kantonale volksraadpleging 19589

“De regering van het kanton is vastbesloten deze mogelijkheden voor de bescher-
ming van de bevolking tegen vliegtuiglawaai, dat de vandaag de dag gangbare
mate te boven gaat, te benutten” (ibid. p.35).

De overheid werpt zich op als beschermer, maar de bescherming is relatief: het
lawaai mag niet meer worden dan wat nu gangbaar is. In beide citaten blijft buiten
zicht dat de overheid zelf verantwoordelijk is voor de toename van het lawaai. De
groei van de luchtvaart lijkt een gegeven in plaats van een politieke keuze.

Om burgers te beschermen, stelt de overheid technische maatregelen, zoals
geluidsdempers, in het vooruitzicht. De strekking en de toon van het document
zijn echter niet technocratisch. Voorop staat de belofte om burgers te beschermen
en de verantwoordelijkheid van de regering om waar nodig hard op te treden. Men
zegt toe lawaaiige vliegtuigen desnoods te verbieden.
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Geluidsoverlast staat voor het eerst op de politieke agenda. Kantonale politici en
beleidsmakers benaderen het lawaai op een manier die op dat moment gangbaar is.
Zij grijpen terug op het denken in termen van ‘Heimatschutz’ (bescherming van
de geboortegrond), dat in de jaren vijftig gangbaar werd voor natuurbescherming
(Eisner, Graf and Moser 2003). De ‘Heimatschutz’ richtte zich vooral tegen de
zichtbare gevolgen van vervuiling, zoals vissterfte en vervuiling van drinkwater.
Kenmerkend is ook de reikwijdte van de analyse en maatregelen: de lokale afweer
van negatieve invloeden staat centraal, en kritiek op economische processen is er
nauwelijks.

Gemeenten en regio’s institutionaliseren de beschermingsgedachte met de op-
richting van de ‘Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich’ (SBFZ)
in 1967. Deze vereniging tot bescherming van de bevolking heeft alleen gemeenten
en regionale organen als leden en is niet toegankelijk voor afzonderlijke burgers.
De SBFZ richt zich naar eigen zeggen niet tegen de luchtvaart in het algemeen,
maar probeert omwonenden te beschermen tegen de gevolgen daarvan. De Schutz-
verband ziet toe op de naleving van de belofte van het kanton en werkt nauw samen
met de kantonale regering. Vanaf de beginjaren tot kort geleden is de SBFZ de
belangrijkste kantonale organisatie inzake vliegtuiglawaai. Van zes gemeenten in
1967 groeit de vereniging tot 73 gemeenten met meer dan tweehonderdduizend
inwoners in 2004.

Voorafgaand aan het referendum over fase drie van de uitbreiding van Zürich-
Kloten, doet de Schutzverband voorstellen voor maatregelen tegen vliegtuiglawaai.
Het kanton verwerkt die voorstellen in de kantonale ‘wet op het vlieglawaai’. Het volk
keurt de wet en investeringsvoorstellen in 1970 goed. Mede op aandringen van de
SBFZ voert het kanton een nachtelijke sluiting van de luchthaven in, wat ongewoon is
voor grote luchthavens en haaks staat op de politiek-economische trendredenering.
De nachtelijke sluiting is ook bijzonder omdat daarin een ongewone benadering
van geluidsoverlast geïnstitutionaliseerd wordt. Volgens het nachtelijk vliegverbod is
rust een ondeelbaar goed. Het gaat niet om meer of minder vluchten of decibellen,
maar om een absoluut nulpunt. In de nacht is elk vliegtuig er een te veel. Andere lan-
den kennen ook geluidsnormen die voor de nacht strenger zijn dan voor de dag,
maar de luchtvaart moet niettemin doorgaan. Nachtelijke rust is in die gevallen een
deelbaar of relatief goed. Dat men in 1972 een nachtelijk vliegverbod instelt, tekent
de kracht van de beschermingsgedachte binnen het kanton.

Samengevat komt geluidbelasting door kantonale referenda in het teken te staan
van economische trends én bescherming van de lokale gemeenschap tegen over-
matige negatieve gevolgen daarvan. We herkennen hier de federale traditie. Om
geluidsoverlast te duiden en te reguleren, grijpen betrokkenen naar bekende denk-
modellen. In het perspectief van ‘Heimatschutz’ is geluid een belangrijke bedrei-
ging waartegen de kantonale en lokale overheid haar burgers moet beschermen. De
‘Heimatschutz’-gedachte ligt vast in een politieke organisatie van lokale gemeenten
en in het nachtelijk vliegverbod. In de volgende paragraaf komt aan de orde hoe op
nationaal niveau gelijktijdig een andere benadering tot stand is gekomen.
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7.1.4 Impasse

Hoewel de uitbreiding van de luchthaven Kloten gestaag doorgaat, en het kanton
maatregelen neemt tegen lawaaibelasting, worden de nationale grenswaarden voor
geluidbelasting lange tijd niet wettelijk vastgelegd. De voorstellen uit 1974 zijn in
1975 het uitgangspunt voor een nieuwe commissie, die de taak heeft om de limie-
ten voor verschillende geluidsbronnen en verschillende gebruikszones verder uit te
werken. In de loop van bijna twee decennia (van 1979 tot 1997) doet de commissie
in zes deelrapporten voorstellen voor grenswaarden. Het laatste voorstel gaat over
de burgerluchtvaart. In de tussentijd laat men opnieuw onderzoek uitvoeren naar
de omvang en oorzaken van geluidhinder. Het commissiewerk leent zich kennelijk
niet alleen voor belangenafwegingen, maar ook voor het uitstellen daarvan. De
dominante beleidspraktijk leidt ertoe dat wat als ‘recht op rust’ begon, drie decen-
nia lang opgesloten blijft in expertcommissies.

In de volgende paragraaf, waar het huidige hinderbeleid aan de orde komt, zal
blijken wat er gebeurt op het moment dat de geluidsgrenzen voor Zürich Kloten
uiteindelijk wel vastgesteld worden. Voor nu kunnen we vasthouden dat op federaal
niveau een bepaalde denkwijze dominant lijkt te worden, maar dat deze niet neer-
slaat in wetten. De bondsregering blijft bovendien terughoudend als het om lucht-
verkeerslawaai gaat. Meer in het algemeen is geluidsoverlast door de nationale
overheid nog niet sluitend gedefinieerd. Er lijkt zich, net als in Nederland, een
impasse voor te doen. Tegelijkertijd zijn er ook pogingen om geluidsoverlast op een
andere, nieuwe manier te benaderen. Vergelijkbaar met Nederland lijkt het erop
dat geluidsoverlast in de jaren tachtig een milieuprobleem wordt.

In de jaren zeventig en tachtig krijgt het milieuvraagstuk in Zwitserland, net als in
Nederland, veel aandacht. Sociale bewegingen uiten zich met name kritisch over
verkeer en vervoer (Eisner, Graf and Moser 2003). Binnen het milieudiscours wordt
de groei van de luchtvaart in het algemeen een probleem. Daar komt bij dat de
samenstelling van de bevolking in de omgeving van Zürich verandert. De boeren-
dorpen worden steeds vaker bewoond door de nieuwe middenklasse, die vatbaarder
is voor postmaterialistische maatschappijkritiek. Rondom de vierde fase van de bouw
van het vliegveld Kloten lijkt de trendredenering serieuze tegenstand te krijgen.

In 1987 stemmen de inwoners van het kanton over de vierde fase van de uit-
bouw van Zürich Kloten. De voorstanders brengen uitbreiding opnieuw in verband
met de gewenste of onvermijdelijke trend in de richting van mondialisering. Zij
verenigen zich in het ‘Komitee Weltoffenes Zürich’. De kiezers keuren het voorstel
echter af10. Zoals we zagen is lawaai al langer een onderwerp, maar deze keer is er
een wijdverspreide en andersoortige twijfel aan techniek en de vooruitgang (Meier
1988). De beschermingsgedachte is vermengd geraakt met risicopercepties, wan-
trouwen tegen de overheid, techniekkritiek en vooruitgangspessimisme. Het denken
in termen van milieuvervuiling heeft waarschijnlijk invloed gehad op de stemming
over het voorstel van 1987. Toch is dit discours niet dominant geworden. Als aan-
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wijzing hiervoor kan de ‘Schweizerische Schutzverein Flugemmissionen’ dienen.
De SSF wordt in 1989 opgericht door verschillende burgergroepen en enkele ‘Schutz-
verbände’. Men positioneert zich als ‘Schutzverein’ en sluit aan bij het bescher-
mingsdiscours. Anders dan de SBFZ stelt de SSF niet de bescherming van burgers
voorop, maar de bestrijding van emissies. Inhoudelijk is de SSF nauw verwant aan
Milieudefensie in Nederland en gelieerd aan de ‘groenen’ in het kanton Zürich.11

De SSF is, net als Milieudefensie, onderdeel van Friends of Earth en neemt deel aan
dezelfde internationale campagnes. Maar anders dan Milieudefensie heeft de SSF

een marginale positie in het politieke proces. De organisatie lijkt te klein om door
de nationale overheid ‘gehoord’ te worden en te ‘nationaal’ om mee te mogen pra-
ten over kantonaal beleid. Haar grootte is echter geen verklaring voor de zwakke
positie van de SSF, maar een gevolg daarvan. De zwakke positie van de SSF is vooral
een resultaat van de wijze waarop het kanton en de bondsregering geluidsoverlast
benaderen. Anders dan in Nederland zien we geen ecologisering van het hinder-
beleid. Daardoor ontstaat er ook geen opening voor de SSF.

De SSF heeft wel gepoogd om de ecologisering van het hindervraagstuk op
gang te brengen. Uit het feit dat de kiezers de vierde fase van de uitbouw van
Kloten afkeurden, putten ook de medewerkers van de SSF hoop, en zij zetten zich
begin jaren negentig in voor de ‘Initiatieve für massvollen Flugverkehr’. De initia-
tiefnemers leggen de kiezer het voorstel voor om de groei van de luchthaven te
beperken. Het belangrijkste onderdeel van hun voorstel is een maximum aantal
vliegbewegingen, oftewel een plafond. De bevolking van Zürich accepteert dit voor-
stel niet, al is een plafond sindsdien een terugkerend onderwerp van debat en
stemmingen. Anders gezegd: in de jaren tachtig en negentig is het de milieubewe-
ging in Zwitserland niet gelukt om de groei van de burgerluchtvaart in verband te
brengen met milieuproblemen.

7.2 Het huidige hinderbeleid: liberalisering versus bescherming

De laatste tien jaar van de strijd rond het vliegveld Zürich levert een raadsel op: hoe
komt het dat de grootste conflicten over geluidbelasting plaatsvinden in een tijd dat
het vliegverkeer rond Zürich afneemt? Na het failliet van Swissair en de wereld-
wijde achteruitgang van de luchtvaartbedrijvigheid in 2001 krimpt het aantal vlieg-
bewegingen tot 2003 met zeventien procent. Juist in deze fase zijn de protesten
tegen de burgerluchtvaart vanaf Kloten het meest uitgesproken, en neemt het aantal
klachten toe. De oplossing voor dit raadsel ligt in de liberalisering van de luchtvaart
en de invoering van een specifiek beleidsconcept, dat uitgroeide tot een bedreiging
voor de hele regio. De federalisering van geluidsoverlast gaat door, maar op een
manier die door geen van de betrokkenen zo bedoeld is.
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7.2.1 Luchtvaartbeleid

Net als in Nederland is in Zwitserland een variant van het ‘hub and spoke’-denken
in zwang geraakt. Men spreekt echter niet van een ‘mainport’, maar van de ‘Hub
Züri’ of van een ‘Drehscheibe’ (draaischijf). Swissair introduceert het hubconcept
midden jaren negentig en verplaatst in 1997 langeafstandsvluchten uit Genève en
Bazel naar Zürich. Samen met de luchthaven deelt men de vluchten opnieuw in
volgens ‘golven’ (of ‘blokken’ zoals dat in Nederland heet): men concentreert vlieg-
bewegingen in relatief korte tijdvakken om overstappen te vergemakkelijken. Om
de uurcapaciteit op te voeren, zoekt men tevens nieuwe vliegroutes. In Nederland
kennen we nadering over het centrum van Amsterdam. In Zwitserland wordt eind
jaren negentig tijdelijk over de stad Zürich gestart. Het nieuwe beleid heeft ook
gevolgen voor de verdeling van het geluid: meer geluidbelasting rondom Zürich
Kloten, grotere piekbelastingen en geluidbelasting in nieuwe gebieden.

De sector introduceert het bedrijfseconomische hubconcept door een verband
te leggen met in Zwitserland bekende story-lines. De luchthaven onderbouwt de
noodzaak om over andere routes te vliegen met de oplopende vertragingen. Zeker
in Zwitserland is dit meer dan een bedrijfseconomisch argument: ‘Pünktlichkeit’
(punctualiteit), vlekkeloos werkende uurwerken en feilloze dienstverlening behoren
tot het Zwitserse zelfbeeld. De hubargumentatie is verder ingebed in wat men de
Gotthard-gedachte zou kunnen noemen. Zwitserland ligt volgens die gedachte mid-
den in Europa, waar allerlei stromen (geld, goederen, personen, legers) elkaar krui-
sen. Alles moet door de alpenpassen en door hier handig gebruik van te maken, is
Zwitserland, volgens dit motief, groot geworden. De luchthaven Zürich probeert
zich met een beroep op deze gedachte te positioneren als het nationale vliegveld in
de beste Zwitserse traditie. Onomstreden is dit echter niet. De voorkeurspositie van
Zürich Kloten legt men in de Franstalige gebieden uit als het zoveelste teken van
overheersing door de Duitstalige gebieden.

Kanton en ‘Bund’ nemen het hubdenken vrijwel direct over. De nationale over-
heid schrijft bijvoorbeeld in het ‘Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt’ (SIL) of plan
infrastructuur luchtvaart:

Fragment 8: hubconcept in een landelijk beleidsstuk12

“De luchthaven Zürich moet zijn rol als een van de grote Europese draaischijven
van het wereldluchtverkeer kunnen vervullen” (UVEK 2000 Teil III B1).

Net als in de beginjaren van de burgerluchtvaart staat mondialisering centraal. De
nationale overheid positioneert Zürich Kloten in een Europees en een mondiaal
verkeerssysteem. Volgens de auteurs heeft Zürich Kloten reeds een hubpositie en
zorgt het beleid ervoor dat de luchthaven ‘zijn’ rol kan vervullen. De formulering
doet het voorkomen alsof de positie van Kloten gegeven is. Feitelijk maken ambte-
naren in dit beleidsstuk echter keuzes die deze positie mogelijk maken.
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De opkomst van het hubmodel is een vorm van liberalisering van de burgerlucht-
vaart. In het kanton gaat de hubvorming samen met privatisering van de luchthaven.
Tot 1999 is de luchthaven in handen van het kanton (departement van Economi-
sche Zaken en Verkeer). In een verplicht referendum spreken de burgers zich uit
voor de privatisering. Een aantal zaken in de privatiseringswet valt op. Om te begin-
nen blijft de invloed van het kanton behoorlijk groot, omdat het kanton drie van de
acht leden van de raad van commissarissen levert en een vetorecht krijgt. Een insti-
tutionele vernieuwing is de zogeheten ‘Runder Tisch’. De ronde tafel bestaat uit
burgemeesters en andere vertegenwoordigers van lokale overheden en adviseert
het kanton over luchtvaartbeleid. Deze commissie overlapt qua samenstelling sterk
met de oude Schutzverband (SBFZ). In het kanton leidt de liberalisering van de
luchtvaart dus tot een versterking van de lokale politieke actoren.

Met de privatisering kiest de Flughafen Zürich AG ook een nieuwe naam:
Unique Airport. Men kiest voor een internationaal makkelijk te begrijpen merk-
naam. De naam lijkt ook uit te drukken dat Zürich Kloten door de privatisering en
hubvorming een bijzondere positie heeft verworven. Volgens directbetrokkenen is
dit echter niet het geval. Voor zover het om bewuste overwegingen gaat, volgt men
de redenering van een Engels pr-bureau. De naam wordt ‘gelezen’ als ‘unique
business solutions’ en ‘making regions famous’. Tegenover de uniformiteit van
veel vliegvelden wil men een concept stellen dat recht doet aan de unieke lokale
omstandigheden. Impliciet is het evenwel mogelijk dat de naamgeving ‘Unique’
aansluit bij de politieke positie van de luchthaven. Dit verklaart dat betrokkenen de
naam zonder meer omarmen en pas later, als er kritiek komt, beseffen dat de
naam ook een zekere ambitie tot grootsheid uitstraalt. Een andere aanwijzing voor
een impliciete ‘wij zijn uniek’-redenering is de manier waarop de voormalige pre-
sident-directeur aangesproken wordt. Hij blijft na de privatisering in dienst om de
contacten met beleidsmakers, politici en gemeenten te onderhouden. Medewer-
kers van de luchthaven en sommige media noemen hem, zonder spot, de minister
van Buitenlandse Zaken van de luchthaven. De luchthaven is juridisch en discur-
sief verzelfstandigd op een manier die critici in Nederland als ‘vrijstaat’ zouden
beschrijven.

Tussen 1995 en 2000 liberaliseren het kanton en de bondsregering hun beleid en
geven Unique alle ruimte om uit te groeien tot een hub. De dominantie van het
hubconcept is echter van korte duur. Vanaf 2000 zijn er, zoals straks nog aan de
orde komt, tal van conflicten over het luchtvaart- en hinderbeleid. Daarom neemt
de bondsregering al in 2003 weer enige afstand van het hubconcept. Zoals gebruike-
lijk in de federale constellatie voegt de bondsregering eraan toe dat ze alleen afstapt
van het hubconcept indien het kanton dat wil. Ook binnen het kanton nemen
velen afstand van het hubconcept. De minister van Economische Zaken moet
zich zelfs binnen zijn eigen partij, de liberalen, voor het hubbeleid verdedigen.
Parlementsleden en verslaggevers in kranten zien de naam Unique als een teken
van grootheidswaan. Er ontstaan meerdere varianten van de hub. In het kantonale

Beleidsdiscours Zürich Kloten 175



parlement noemen uiteenlopende politici het beleid overtrokken, en spreekt men
van een ‘megahub’. Dit ‘voor Zwitserland veel te grote project’ zou vervangen moe-
ten worden door een ‘regiohub’, ‘Alpenhub’ of ‘minihub’. De critici houden wel
vast aan de term, maar proberen met een aantal toevoegingen nieuwe beleidsopties
te formuleren. We zien ook dat de kritiek aan lijkt te sluiten bij een reeks langer
bestaande tweedelingen. Schematisch kunnen we aan de volgende onderstaande
tweedelingen denken:

Schema 1: conflicterende hubconcepten

Zij Wij

Buitenland Binnenland

Mondialisering Heimat

Liberalisering Bescherming

Hub Mini-hub

Overtrokken Passend

Groot Klein

Er zijn twee ontwikkelingen die ertoe bijdragen dat de liberalisering van Zürich
Kloten weerstand oproept: de ondergang van Swissair en de vraag hoe vliegtuig-
geluiden verdeeld moeten worden. De ondergang van Swissair komt nu aan de
orde. Daarna volgt een paragraaf over verdeling van vliegbewegingen en de ophef
die daarover is ontstaan.

Zoals gezegd is de opkomst van het hubconcept nauw verbonden met de strategie
van Swissair. De luchtvaartmaatschappij, niet de luchthaven, is lange tijd de drager
van identificaties geweest, mede omdat er tot eind jaren negentig geen centrale en
overheersende luchthaven is. Swissair gaat echter eind 2001 failliet. Een poging om
op eigen kracht een groter netwerk van verschillende maatschappijen op te bouwen,
mislukt. Kanton en bondsregering nemen snel maatregelen en houden binnen
enkele maanden referenda over de financiering van een nieuwe luchtvaartmaat-
schappij. De financieringsplannen krijgen zeer brede steun van de kiezer. Partijen
en publiek bereiken een zeldzame staat van eensgezindheid. Het klachtenbureau
ontvangt zelfs verontschuldigingen voor eerdere klachten. Crossair neemt na het
failliet het grootste deel van de vluchten van Swissair over en wordt later om-
gedoopt in Swiss. Het nieuwe bedrijf krijgt echter niet de emotionele lading die
Swissair omringde en wordt in 2005 opgekocht door Lufthansa.

Gaandeweg meten journalisten, politici, rechtbanken en anderen de oorzaken van
de ondergang breed uit. Daarbij richt een groot deel van de kritiek zich op mis-
management en zelfverrijking. Ook andere grote, internationaal opererende, Zwit-
serse bedrijven komen in deze periode in de problemen. Bedrijfseconomische
tegenvallers, in combinatie met hoge salarissen en bonussen, smelten samen tot
felle en moraliserende kritiek op managers.13 Dat de bekritiseerde managers voor-
namelijk lid zijn van één partij, de liberale FDP, die bovendien al decennialang
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bepalend is in het kanton, leidt tot nog meer verdeeldheid. Daardoor ligt de weg
open om te wijzen op belangenverstrengeling.

Het failliet van Swissair en de kritiek op managers zijn in 2002 hét onderwerp
van de verkiezingen voor het kantonale parlement en de kantonale ministers. De
Groenen en de conservatieve SVP spreken herhaaldelijk van ‘Filz’: belangenver-
strengeling. Dat gaat bij de SVP gepaard met een ommezwaai in haar luchtvaart-
beleid. Onder aanvoering van een nieuwe SVP-kandidaat maakt de SVP geluidhinder
tot centraal onderwerp van de verkiezingen. De partij neemt onder meer het hub-
concept onder vuur. Het zou getuigen van grootheidswaan en overtrokken ambi-
ties, en het zou niet passen in een klein land als Zwitserland. De FDP-‘kliek’ zou vol-
gens de SVP verantwoordelijk zijn voor de malaise in de luchtvaartindustrie.

Alles bij elkaar is het hubconcept in korte tijd verspreid en geïnstitutionaliseerd
in het beleid van Swissair, het kanton en de nationale regering. Even snel is het weer
geproblematiseerd, mede doordat Swissair failliet is gegaan. De liberalisering van de
luchtvaart is niet helemaal geslaagd, en de trendredenering is in diskrediet geraakt.

7.2.2 Hinderbeleid van de nationale overheid

Met de opkomst van het hubconcept geeft de nationale regering bijna onbeperkt
ruimte aan de luchtvaart in Zürich Kloten. Ten eerste stemt de nationale regering
haar beleid voor ruimtelijke ordening af op de ontwikkeling van de luchtvaart rond-
om Kloten. Het Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL) is, vergelijkbaar met ont-
wikkelingen in Nederland, een instrument voor ruimtelijke ordening op landelijke
schaal. Anders dan in Nederland zien we in Zwitserland echter geen nationaal
planologisch perspectief. Formeel juridisch is de bondsregering verantwoordelijk
voor het ruimtelijke beleid, maar in de praktijk volgt ‘Bern’ het kanton en de lucht-
vaartsector als deze met een eensluidend standpunt komen. In het Sachplan zijn
de ruimtelijke contouren rond 2000 zo gekozen dat verschillende manieren van
starten en landen en een eventuele uitbreiding van de luchthaven mogelijk zijn.
Ten tweede heeft de bondsregering ook de geluidsgrenzen aangepast aan de ont-
wikkeling van Zürich Kloten, zoals in het Sachplan te lezen valt:

Fragment 9: luchthavenontwikkeling en grenswaarden14

“De nationale luchthavens moeten zich kunnen ontwikkelen volgens de vraag
van de markt, ook als de grenswaarden voor belasting daardoor niet overal nage-
komen kunnen worden” (UVEK 2000 III B-4).

Geluidbelasting en het hinderbeleid zijn uitdrukkelijk ondergeschikt aan de ont-
wikkeling van de luchtvaart. De nationale overheid trekt haar handen af van de
bescherming van omwonenden tegen lawaai van Zürich Kloten. Die keuze leidt
men af uit een schijnbaar gegeven vraag van consumenten. Dit geldt voor de drie
grote luchthavens, maar is vanwege de hubontwikkeling vooral van belang voor
Zürich Kloten. De SIL onderscheidt nationale luchthavens (Zürich, Basel en Genève),
regionale luchthavens en kleine vliegvelden. Voor elke categorie gelden andere eisen
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wat betreft geluidsoverlast. In tegenstelling tot de ontwikkelingen van Zürich Kloten,
moet de ontwikkeling van de kleinere vliegvelden zich wel aanpassen aan de grens-
waarden. Deze politieke keuze staat haaks op de technocratische benadering voor
grenswaarden waarin decibellen vooropstaan.

De verzwakking van de bescherming ziet men nog duidelijker als de landelijke
overheid eind jaren negentig de geluidslimieten voor Zürich Kloten wil vaststellen.
De eerste aanzetten tot geluidslimieten voor de burgerluchtvaart gaan terug tot de
jaren vijftig van de vorige eeuw. In 1998 presenteert de nationale commissie voor
grenswaarden een rapport over ‘belastingslimieten voor het lawaai van landelijke
vliegvelden’ (BUWAL 1998). Commissieleden van uiteenlopende partijen schetsen
op hoofdlijnen een overeenkomstig beeld van hoe de aanbevelingen tot stand
kwamen. Men is het erover eens dat bronmaatregelen, die het milieurecht voor-
schrijft, voor Zürich Kloten en de twee andere grote luchthavens niet van toepas-
sing zijn. Dat zou de groei van de internationale luchtvaart te zeer beperken. In
plaats van bronmaatregelen komen beschermingsmaatregelen voor de ‘ontvanger’
van het geluid. De commissie laat berekenen hoe hoog de kosten voor isolatie en
schadeloosstelling zouden zijn bij verschillende grenswaarden. Omdat de kosten
voor isolatie door de veroorzaker moet worden opgebracht, is de hoogte van de
grenswaarden van direct financieel belang voor luchtvaartbedrijven. Vanwege de
hoge kosten voor compensatie dringen de sector en de Nationale Dienst voor de
Burgerluchtvaart (BAZL) binnen de commissie herhaaldelijk aan op minder scherpe
limieten. Volgens verschillende betrokkenen is hiermee gedurende het proces reke-
ning gehouden. Begrippen als ‘haalbaarheid’, ‘pragmatische oplossingen’ of ‘aan-
sluiten bij de praktijk’ zijn in de commissie gangbaar. In bedekte termen zien we
een soortgelijke redenering ook in het eindrapport:

Fragment 10: afwegingen voor grenswaarden
“De [ financiële] consequenties van de verschillende varianten zijn sterk uiteen-
lopend. Kennis van deze consequenties is voor de politieke besluitvorming van
groot belang” (BUWAL 1998 p.7).

Het rapport maakt ook melding van verdeeldheid binnen de commissie en tussen de
commissie en afzonderlijke werkgroepen. De grenswaarde voor het eerste uur van
de nacht (22.00 tot 23.00 uur) versoepelt de commissie om het gebruik van de lucht-
haven niet te veel te beperken (BUWAL 1998 p.6). De voorstellen van de commissie
gaan eerst naar de interdepartementale commissie van de Nationale Dienst voor de
Burgerluchtvaart (BAZL) en de Dienst Milieu (BUWAL). Op aandringen van het BAZL

worden er veranderingen ten gunste van de luchtvaartsector doorgevoerd (Hofmann
2000). Aansluitend krijgen alle belanghebbenden (luchtvaartsector, gemeenten,
milieuorganisaties) de kans om het voorstel van commentaar te voorzien. Opnieuw
worden daarna de grenzen in het voordeel van de luchtvaartbedrijven opgerekt. Het
aangepaste voorstel gaat nu naar het parlement. Daar voeren Swissair, de luchthaven-
leiding, werkgeversorganisaties en anderen, ook naar eigen zeggen, begin 2000
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herhaaldelijk gesprekken met parlementsleden. In kleine kring, schriftelijk en in
het openbaar stelt men keer op keer dat de grenswaarden te streng zouden zijn,
alleen gericht op milieubescherming en geen rekening houdend met de enorme
kosten. Het parlement verhoogt de grenswaarden volgens de wensen van de sector.

Luchtvaartbedrijven beïnvloeden de hoogte van de grenswaarden dus in vier
stappen: binnen de commissie voor de grenswaarden, in het interdepartementale
overleg, tijdens de openbare inspraak en bij de behandeling in het parlement. Het
lukt Swissair en Unique om de grenswaarden uiteindelijk substantieel op te rek-
ken. Een directielid van de luchthaven beschrijft het parlementaire besluit als een
overwinning.

Daarmee is het wetgevingsproces echter nog niet afgesloten. De grenswaarden
worden door enkele gemeenten en burgers voor het hoogste rechtscollege gebracht.
Het ‘Bundesgericht’ oordeelt in 2000 dat de grenswaarden in strijd zijn met het
milieurecht. Volgend op deze rechterlijke uitspraak stelt het parlement nieuwe
limieten vast, die zelfs nog iets strenger zijn dan het oorspronkelijke voorstel van
de commissie. De kosten van het isolatieprogramma worden na de definitieve
vaststelling van de grenswaarden in 2001 geschat op circa anderhalf miljard euro.

De rechterlijke uitspraak is een overwinning voor de klagende gemeenten, maar
de praktijk van belangenafweging is daarmee niet doorbroken. Binnen de bestaande
logica viel de afweging deze keer in de richting van aanscherping uit. De uitspraak
over de grenswaarden heeft wel twijfels gezaaid over het politieke proces. Verschil-
lende betrokkenen hebben de indruk gekregen dat het nationale beleid onvoldoende
bescherming biedt tegen geluidbelasting. Dat draagt er mede toe bij dat conflicten
binnen het kanton hoog oplopen, zoals in de volgende paragraaf zal blijken.

7.2.3 Hinderbeleid van het kanton

Ook in het kanton leidt de privatisering van de luchthaven tot minder nadruk op
hinderbeperking. Het kanton heft zijn afdeling voor lawaaibescherming op en draagt
haar taken over aan de geprivatiseerde luchthaven. De afdeling ‘Lärmschutz’ heet
voortaan ‘Lawaaimanagement’. Lawaai, zo luidt de doelbewuste redenering, is niet
te vermijden, maar kan wel hier en daar gereguleerd worden. De luchthaven be-
handelt sinds de privatisering ook klachten. Meer dan voorheen legt men de nadruk
op informatievoorziening.15 Zowel in de naamsvoering als inhoudelijk leidt privati-
sering tot een verzwakking van het beschermingsbeleid. Tegen de achtergrond van
een verzwakte bescherming en veranderende geluidbelasting zet het kanton een
beleid in gang dat uiteindelijk funest zal blijken te zijn.

Verdelingsbeleid
De nationale en kantonale overheid gaan tot midden jaren negentig impliciet uit van
een concentratie van vliegbewegingen. In de tweede helft van de jaren negentig gaat
het kanton over tot een spreidingsbeleid. Het begin daarvan ligt in 1993, als parle-
mentslid Ruedi Jeker in een motie (KR-Nr. 174/1993) de kantonale regering vraagt:

Beleidsdiscours Zürich Kloten 179



Fragment 11: Motie voor verdeling16

“(...) de concentratie van vlieglawaai in een steeds kleiner gebied te bestrijden (…)
en te onderzoeken (...) of in de geest van een meer afgewogen verdeling van de
vliegtuigen die in westelijke richting vertrekken een wijdere spreiding mogelijk
is” (geciteerd in Regierungsrat 1996).

Jeker woont zelf in de regio waarover hij spreekt, en spreekt als parlementslid ook
namens die regio. Hij benadert lawaai als een kwestie van vliegbewegingen in een
bepaald gebied. Dat wijkt af van het (federale) beleidsdiscours waarin geluidbelas-
ting centraal staat. Hij noemt voor burgers direct waarneembare gebeurtenissen:
het aantal vliegbewegingen en de routes. De redenering baseert hij op een ‘zero-
sum’-gedachte: de vliegbewegingen en de overlast zijn gegeven, en de enige vraag
is hoe de negatieve effecten verdeeld moeten worden. Daarbij geldt dat wat de een
niet krijgt, bij een ander terechtkomt. Dat kan een bedreiging zijn voor andere
gemeenten of regio’s.

De kantonale regering reageert op de motie met een uitgebreid onderzoek naar
verschillende verdelingsscenario’s. Op pagina 4 van de reactie zien we een kaart die
de verdeling probeert te visualiseren:
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De kaart geeft schematisch weer welke wettelijk mogelijkheden voor starts er zijn.
Het is niet zichtbaar hoeveel vliegtuigen gebruik (zouden) maken van deze routes,
of hoe groot de geluidbelasting is. Wel lijkt naar voren te komen dat de verschil-
lende regio’s meer vluchten zouden kunnen krijgen. Sommige gebieden zouden
voor het eerst te maken kunnen krijgen met vliegtuiggeluiden. De makers zijn zich
ervan bewust dat herverdeling protesten kan uitlokken en tonen vermoedelijk
daarom op deze kaart geen gemeenten.17

De kantonale overheid reageert in 1996 afwijzend op het verzoek van Jeker om
vluchten anders te verdelen. In 1998 wordt Jeker echter gekozen tot minister, na
een succesvolle campagne voor ‘lawaaimanagement’. Daarin stelt hij geluidhinder
niet voorop, maar naast de uitbreiding van het luchtverkeer. Lawaaimanagement
moet beide zaken met elkaar verenigen: een andere verdeling moet groei van de
luchtvaart mogelijk maken en belaste dorpen en steden ontzien. Verdeling is daar-
mee een onderdeel geworden van de hubstrategie.

Ronde tafel
Vlak na Jekers verkiezing tot minister krijgt hij de portefeuille Economische Zaken
en Verkeer. In die functie moet hij samen met Zürich Kloten het nieuwe ‘Betriebs-
reglement’, het bedrijfsplan, opstellen dat in 2000 afloopt. De routes moeten op-
nieuw vastgelegd worden, en dat geeft Jeker een gelegenheid om de herverdeling
van geluid concreet vorm te geven. Jeker besluit ook om de recent opgerichte ‘ronde
tafel’ bij het overleg over het bedrijfsplan te betrekken. Aan de ‘Runder Tisch’ nemen
vertegenwoordigers van gemeenten uit de wijde omgeving van de luchthaven deel.
Het doel is consensus te bereiken over een nieuwe verdeling van vliegbewegingen.

De ronde tafel mobiliseert gemeenten en regio’s doordat de gevolgen van het
verdelingsbeleid in het overleg zichtbaar zijn. Men bespreekt uiteenlopende varian-
ten van een nieuw bedrijfsplan. Alle varianten samen raken bijna alle dorpen en
steden in de omgeving van de luchthaven. De ronde tafel verspreidt deze informa-
tie onder de lokale politici en zo wordt iedereen belanghebbend.

Het overlegorgaan is echter onvoldoende toegesneden op het verdelingsvraag-
stuk. Alleen gemeenten die al te maken hebben met vliegverkeer nemen deel, maar
de gemeenten die als gevolg van beleidswijzigingen in de toekomst wellicht te
maken krijgen met vlieglawaai niet. Met name gemeenten uit het dichtbevolkte en
deels zeer welvarende zuiden hebben nauwelijks een stem in het overleg. De zuide-
lijke regio’s krijgen in de zomer van 2000 echter onverwacht te maken met tijde-
lijke geluidbelasting. Een van de banen moet dicht voor onderhoud, waardoor er
veel meer richting het zuiden gestart wordt. Een enkele keer landt een vliegtuig ook
vanuit het zuiden, en juist dat is nooit eerder voorgekomen. De zuidelijke gemeen-
ten dringen vervolgens nadrukkelijk aan op een ruimere vertegenwoordiging aan
de ronde tafel.

Het overleg wordt gaandeweg moeilijker, omdat men de belangen steeds meer
als tegengesteld gaat ervaren. Enkele organisaties benadrukken dat een algehele
beperking van vliegbewegingen alle regio’s ten goede komt, maar overheersend
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zijn de pogingen om de eigen streek te beschermen. Desondanks lukt het medio
2002 om een minimale overeenstemming te bereiken. De ronde tafel komt met
een voorstel voor een herverdeling van vliegbewegingen: de ‘Betriebsvariante 2’.
Het kanton en Unique accepteren het voorstel met enkele aanpassingen. Op 8
november 2002 neemt de zaak echter een onverwachte wending. Minister Jeker en
Unique maken bekend dat alle vliegroutes blijven zoals ze nu zijn. Het verdelings-
beleid is, op papier, ten einde. Het kanton en de luchthaven zetten de ronde tafel en
de gemeenten door de koerswijziging buitenspel18.

De radicale koerswijziging heeft te maken met een ander verdelingsconflict dat
in dezelfde tijd speelt. De aanvliegroutes voor landingen op Zürich Kloten gaan
voor een groot deel over Duits grondgebied. De verdeling van vliegbewegingen is
daarom mede afhankelijk van overeenkomsten tussen beide landen. In de Duitse
regio’s zijn er sinds de jaren zeventig protesten tegen de vliegbewegingen, en in
1984 sluiten Duitsland en Zwitserland daarover een verdrag. Deze afspraken komt
men in Zwitserland, ook naar eigen zeggen, niet helemaal na. De ontevredenheid
onder de conservatieve politici in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg wordt in
de landelijke politiek pas gehoord met het aantreden van de rood-groene regering
in 1998. Geluidhinder wordt een belangrijker onderwerp, en de klachten uit de
grensstreek krijgen meer aandacht. Eind jaren negentig onderhandelt men over
een nieuw staatsverdrag. Omdat er weinig beweging in de onderhandelingen zit,
zegt Duitsland de oude overeenkomst in 2000 op en dreigt met eenzijdige maat-
regelen. Die dreiging grijpt minister Jeker met beide handen aan. Hij mobiliseert via
de burgerlijke partijen verzet tegen een nieuw staatsverdrag en tegen de nationale
minister Leuenberger van de sociaal-democraten. Volgens naaste medewerkers kiest
men Leuenberger bewust als zondebok. De dreigende geluidbelasting zou te danken
zijn aan het feit dat Leuenberger te weinig weerstand biedt aan zijn sociaal-demo-
cratische kameraden in Berlijn. Nadat het conceptstaatsverdrag door de nationale
kamers verworpen is, neemt Duitsland eenzijdige maatregelen. Dat leidt tot een
sterke herverdeling van vliegbewegingen binnen het kanton Zürich, maar deze
keer kan de kantonale regering de verantwoordelijkheid daarvoor naar ‘Bern’ af-
schuiven.

Nadat de ronde tafel buitenspel is gezet, Duitsland eenzijdige maatregelen heeft
genomen en de verhouding tussen kanton en bondsregering onder druk is komen
te staan, dreigt een institutionele leegte. Er is nog steeds geen staatsverdrag, geen
bedrijfsplan, en er is veel onvrede onder de gemeenten. Wat te doen? Na de kanto-
nale verkiezingen van 2003 en met een nieuwe minister probeert men een nieuw
instituut in het leven te roepen: ‘Mediation’. De Mediation is een ronde tafel in uit-
gebreide vorm. In langdurig overleg, waarbij ‘iedereen’ betrokken zal worden, wil
men opnieuw een aanvaarbare verdeelvariant uitwerken, die bovendien rekening
houdt met de wensen van Duitsland. Na ongeveer een jaar zet het kanton het over-
leg echter alweer stop. Honderden organisaties geven te kennen dat ze mee willen
doen aan de Mediation, en het lukt niet om dit aantal tot enkele tientallen terug te
brengen. De vele lokale belangen ondergraven overkoepelend overleg. De nieuwe
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minister denkt in 2003 hardop na over een herstart van de ronde tafel, maar met een
andere samenstelling. Inspraak van georganiseerde burgers, hetzij via een Media-
tion, hetzij via een ‘Runder Tisch’, is een soort institutionele reflex. Men herhaalt
de strategie die net mislukt is. Sterker nog, de rondetafelpraktijk heeft de verdeeld-
heid juist bevorderd en daardoor bijgedragen aan zijn eigen neergang. Verdelings-
beleid heeft een institutioneel tekort geproduceerd.

Burgers mobiliseren
De ronde tafel en de mediation mobiliseren politici in gemeenten en regio’s, die op
hun beurt burgers informeren. Burgers worden ook direct gemobiliseerd. In 2001
maken het kanton en de sector de verschillende voorstellen voor een nieuw be-
drijfsplan publiek. De luchthaven drukt in oktober 2001 een extra editie van het
huis-aan-huisblad ‘Unique!’. 250.000 exemplaren worden in de wijde omgeving
verspreid en tonen welke varianten voor verdeling er zijn. De luchthaven organi-
seert bovendien 39 informatiebijeenkomsten voor omwonenden. De extra editie
van de krant stelt dat ‘een brede discussie gewenst’ is. Men wil burgers mobiliseren
en stelt nadrukkelijk dat het internationale vliegveld alleen ‘met de bevolking’ kan
functioneren (Unique! Oktober 2001). Dit is, gezien de referenda over Zürich Kloten
en de relatief grote invloed van de decentrale overheid, geen holle frase.

Burgers krijgen er belang bij om zich een mening te vormen over het ver-
delingsbeleid. Daarom presenteert het blad de verschillende varianten. We zien
hier de kaarten die horen bij de variant ‘paars’:

De kaarten laten burgers zien welke gevolgen de verschillende bedrijfsplannen
hebben voor de verdeling van geluid. Voor elke variant zien we eerst de percentages
starts en landingen in verschillende richtingen en daarvan afgeleid de geluidbelas-
ting. Het aantal starts en landingen in bepaalde richtingen zijn de centrale catego-
rieën in het verdelingsbeleid. De kaarten veronderstellen dat de totale belasting
gegeven is en dat de voornaamste manier van reguleren een ‘zero-sum game’ is.
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Wie overlast ervaart of vreest, moet in dit perspectief pleiten voor een andere vari-
ant van het bedrijfsplan. Minder vliegen of een verplaatsing van vluchten naar
andere vliegvelden is niet aan de orde. Soortgelijke kaarten zijn nadien gangbaar
geworden. Ik laat er vier als illustratie daarvan zien.

Deze kaarten zijn variaties op de kaarten uit het overleg over de herverdeling van
routes aan de ronde tafel. Twee elementen vallen in het bijzonder op. Ten eerste zijn
alle kaarten een verbeelding van de toekomst. Ze geven aan hoe vliegbewegingen,
en daarmee het lawaai, verdeeld zouden kunnen worden. Daardoor zou van de kaar-
ten een dreiging uit kunnen gaan. Temeer omdat in deze kaarten plaatsen worden
benoemd. Ten tweede lijken de pijlen op een aanvalsplan of marsroutes, gericht op
de dorpen en regio’s. Verdeling krijgt hier de vorm van een bedreiging voor de
plaatsen in de omgeving. De dreiging gaat uit van het verdelingsbeleid. Door de
vele varianten wordt het zinvol en noodzakelijk om lokale weerstand te mobiliseren.
Bescherming tegen lawaai is een zaak van weerstand tegen een bepaalde route.

De dreiging heeft effect. Tot eind jaren negentig is de Schutzverband de belang-
rijkste organisatie die gematigd kritisch stelling neemt tegen het vliegverkeer vanaf
Kloten. Daarnaast zijn er enkele andere lokale groepen en twee bovenlokale instel-
lingen die zich bezighouden met geluidbelasting en milieuvervuiling door vliegver-
keer. Tussen 2000 en 2003 groeit het aantal organisaties tot boven de vijftig (partij-
afdelingen en gemeentelijke instellingen niet meegerekend). Bovendien krijgen
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bestaande organisaties, zoals de SBFZ, nieuwe leden. Bijna alle nieuwe organisaties
keren zich tegen vluchten over hun streek. Dat komt ook tot uiting in de namen
van de ‘Bürgerinitiatieven’: ‘Zürcher Unterland für gerechte Fluglärmverteilung
(regio voor rechtvaardige verdeling), ‘Zürich Nord gegen Fluglärm’ (Zürich Noord
tegen vlieglawaai), ‘Flugschneise Süd Nein’ (vliegroute zuid nee). Deels richten
burgers nieuwe organisaties op en deels worden gemeentebesturen, lokale partij-
afdelingen of andere bestaande instellingen actief. Zelfs ‘burgerlijke’ partijen en
organisaties mengen zich in de strijd. Ook de ‘Stadtpräsident’ van Zürich probeert
de dreigende zuidelijke nadering af te weren. Hij toont zich een uitgesproken voor-
stander van de groei van de luchthaven, maar niet ten koste van zijn gemeente. In
de jaren 2000 tot 2004 worden regelmatig voor Zwitserse verhoudingen grote
demonstraties rondom Zürich Kloten gehouden (juni 2002: 5.000 deelnemers,
november 2002: 6.000, maart 2003: 6.000, juli 2003: 10.000). Eerdere demonstra-
ties trokken hooguit een paar honderd deelnemers.19 De luchthaven draagt onbedoeld
bij aan deze mobilisatie. Er zijn minstens twee burgerinitiatieven ontstaan naar
aanleiding van een van de 39 voorlichtingsbijeenkomsten van Unique. Hun zoge-
naamde ‘road show’ is een van de praktijken waarin het beleid lokaal bekend wordt
en betekenis krijgt. Tijdens die bijeenkomsten ontmoeten burgers elkaar, wisselen
zorgen uit en maken afspraken. Juist het feit dat de luchthaven zoveel moeite doet
om te informeren, zien sommigen als een aanwijzing dat er iets ergs in het ver-
schiet ligt.

In hetzelfde tijdvak zien we ook een politisering van inspraakprocedures.
Gemeenten en burgers tekenen bezwaar aan tegen voorlopige bedrijfsplannen en
vliegroutes. Tientallen gemeenten formuleren zelf een inspraakreactie of roepen
burgers op dit te doen. Gemeenten en sociale bewegingen verspreiden standaard
inspraakformulieren en organiseren rechtshulp. Hierdoor explodeert het aantal
inspraakreacties dat de Nationale Dienst voor de Burgerluchtvaart (BAZL) ontvangt.
Normaal gesproken gaat het om tientallen of honderden brieven. In drie inspraak-
procedures in 2001 en 2002 ontvangen de toetsers 4.500, 16.000 en 6.000 reac-
ties. Zoals in het geval van de geluidslimieten bestaat de kans dat inspraak leidt tot
een herziening van het beleid, hetzij via de rechter, hetzij omdat beleidsmakers dit
als signaal zien. In elk geval heeft het inspraakproces burgers tot deskundigen
gemaakt, gezorgd voor ontmoetingen op lokaal niveau en mede bijgedragen aan
de groei van plaatselijke organisaties.

De dynamiek van het discours
Het kanton start eind jaren negentig het verdelingsbeleid als onderdeel van de
liberalisering van het vliegverkeer rond Zürich Kloten. Binnen enkele jaren groeit
de verdeling uit tot een enorme bedreiging voor de wijde omgeving. Dat is mede te
verklaren uit de dynamiek van het verdelingsdiscours. Door het verdelingsbeleid
is geluidbelasting een kwestie van ‘solidariteit’, ‘rechtvaardigheid’ en ‘democratie’
geworden.
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Het begint met de wens om de dorpen ten oosten van de luchthaven wat min-
der te belasten. Minister Jeker spreekt in dit verband van solidariteit tussen de
gemeenten en de regio’s. Later halen politici en actievoerders uit het noorden ook
het argument ‘solidariteit’ aan en eisen dat er minder over hun streek, en meer
over het zuiden geland wordt. De inwoners van het zuiden zien op hun beurt in
die eis geen solidariteit. Het zuiden, zo stellen zij, is immers het dichts bevolkte
gebied, terwijl in het noorden verhoudingsgewijs weinig mensen wonen. Doordat
verschillende partijen over en weer eisen voor herverdeling stellen, ontstaat het
beeld van een ‘Giesskanne’: het geluid wordt over het gebied verdeeld als met een
gieter. Sommigen spreken in dit verband van een democratische verdeling. Waar
iedereen profiteert, zou ook iedereen een deel van de lasten moeten dragen.

Omdat politieke actoren een link leggen met bestaande vertogen, krijgt het
verdelingsbeleid een steeds wijdere strekking. ‘Solidariteit’ en ‘democratie’ raken
immers het zelfbeeld van de Zwitsers. Dit wordt nog versterkt wanneer verschil-
lende groepen hun aanspraken kracht bijzetten met het begrip ‘discriminatie’. Dit
verwijst in Zwitserland naar de gelijke behandeling van de verschillende autoch-
tone groepen (katholieken, protestanten, Duitstaligen, Franstaligen, et cetera). De
‘Minderheitenschutzt’ is bijvoorbeeld geïnstitutionaliseerd in de belangrijke rol van
de ‘Ständerat’ in Bern (vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste Kamer). Daarin
heeft elk kanton, ongeacht het aantal inwoners evenveel vertegenwoordigers. Met
de uitdrukking ‘democratische verdeling’ probeert men aan te sluiten bij deze poli-
tieke traditie. Alle gebieden moeten een deel van de overlast dragen, ongeacht het
aantal inwoners.

Verdeling raakt ook vermengd met een tegenstelling tussen rijk en arm. De
argumenten voor democratische of solidaire verdeling van vliegbewegingen gaan
samen met de eis dat ook over de ‘Goldküste’ of ‘Den Süden’ gevlogen zou moeten
worden. Politici en actievoerders uit het noorden en oosten doelen daarmee op de
zeer welvarende streek ten zuiden van de stad Zürich. De voorstanders van een
route over het zuiden vermelden niet dat de laatste kilometers van die route ook
over het noorden van Zürich voert: (voormalige) arbeiderswijken, gebieden met
goedkope huurwoningen en een relatief groot percentage buitenlanders. Juist in
die relatief arme gebieden is er nu al een behoorlijke geluidbelasting van het vlieg-
veld, en de zuidelijke nadering heeft daar een zeer grote toename van de belasting
tot gevolg. In het verdelingsgevecht tussen gevestigde groepen zijn deze gemargi-
naliseerde wijken (waaronder Schwamendingen) grotendeels onzichtbaar.

Minister Jeker is zich bewust van de dynamiek van het discours en probeert het
bij te sturen. Hij zegt herhaaldelijk dat het niet gaat om een ‘verdeling met de gieter’
en ageert tegen het begrip democratisering. Daarnaast verwijt Jeker de verschillende
lokale actievoerders een ‘Not In My Backyard’-houding20. Jeker probeert zelfs het hele
begrip verdeling uit het publieke debat te verwijderen. Op de persconferentie waarin
hij alle verdeelvarianten van tafel veegt, legt hij uit dat de regering voortaan niet meer
over verdeling wenst te spreken. Maar dat helpt niets. Jeker en de regering zijn niet
bij machte om het discours te sturen, en verdeling blijft het denken over
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geluidbelasting structureren. In het opiniestuk ‘Die “gerechte” Lärmverteilung’ uit
het Zwitserse ‘Handelsblad’ zien we een illustratie van het discursieve gevecht dat de
gevestigde klasse levert. Aan het woord is Peter Hasler, de president van het Zwit-
serse Verbond van Werkgevers.

Net als de minister probeert zijn partijgenoot de ‘rechtvaardige verdeling’ te ont-
krachten. Degenen die hiervoor pleiten, aldus Hasler, hebben zelf huizen gebouwd
in lawaaiige gebieden en wisten dus wat ze deden. Uit eigenbelang proberen ze nu
het geluid naar andere regio’s te verschuiven. Dit past volgens de werkgeverspresi-
dent bij de praktijk van nivelleren, die typisch zou zijn voor Zwitserland. De laatste
alinea is ongewoon duidelijk. Rijke mensen hebben meer recht op rust, staat er. Ze
betalen ‘onze’ belasting en moeten daarom ontzien worden. Vandaar dat een her-
verdeling van vliegbewegingen richting het zuiden uit den boze is. De auteur werkt
vanaf de eerste zin met identificaties (‘onze vaders’, ‘zinvol regime’) en herhaalt
zijn argumenten in licht gewijzigde vorm. Hij dramatiseert door de verdeling van
vliegtuiggeluid in verband te brengen met de val van het communisme, Nobelprijs-
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2. Nadat onze vaders om
topografische redenen het dun
bevolkte noorden van de luchthaven
als start en landingsweg uitverkoren
hebben, is dit zinvolle regime nu door
Duits protest in twijfel getrokken. (…)
Alle gemeenten die de laatste
decennia met grote inspanning
huizen in het lawaaigebied geplaatst
hebben, ruiken nu een kans. Nu
kunnen alle andere gemeenten, in het
bijzonder de ‘goudkust’ in het zuiden
eindelijk ter verantwoording worden
geroepen. Om dit te onderbouwen
wordt vlug het begrip ‘rechtvaardige
verdeling’ uitgevonden.

4. In een sfeer van afgunst, van nivelleren in alle gevallen, het Sint Florian
principe, zal Zwitserland niet de (...) topprestaties leveren die onze toekomst
eist. Wij moeten topprestaties bevorderen (...) De rijken betalen onze belasting,
daarom doen wij er goed aan, het leven in Zwitserland voor hen niet
ongemakkelijk te maken. De beste wetenschappers ter wereld mogen bij ons hun
Nobelprijs halen (...). Het is noch democratisch, noch rechtvaardig en al
helemaal niet slim, om de verschillen uit te willen vlakken.

1. De ‘rechtvaardige’ verdeling
VLIEGLAWAAI In Zürich woedt een gevecht over het vliegveld
Kloten dat typisch Zwitsers is. Daarbij wordt het begrip
‘rechtvaardig’ misbruikt om andere mensen schade toe te brengen.

3. De cultuur van gelijkschakeling is dodelijk
voor de ontwikkeling van een land.



winnaars en het welzijn van het hele land. Het uit de hand gelopen verdelingsdis-
cours produceert deze uitgesproken stelling.

7.2.4 Impasse

De verdelingsgevechten zoals die vooral aan het einde van de jaren negentig op
gang komen, kunnen we zien als onderdeel van een levendige democratie. Maar er
is meer aan de hand. Het getouwtrek over de grenswaarden, het failliet van de
ronde tafel en het uitblijven van langetermijnbeleid geven aan dat er sprake is van
een politieke impasse. Er is een discours ontstaan dat betrokkenen blijvend ver-
deeld. We zullen in het volgende hoofdstuk zien hoe burgers hierop reageren. Het
is te verwachten dat wantrouwen een van de reacties is. Het beleidsproces heeft
mensen erop geattendeerd dat zij er belang bij hebben om geluidbelasting te voor-
komen, maar tegelijkertijd zijn de bestaande instituties die dit zouden kunnen
doen, verzwakt.

Er is een uitweg voor de huidige impasse die binnen het Zwitserse politiek stel-
sel blijft. Binnen een jaar zal er een referendum worden gehouden over de ontwik-
keling van het vliegverkeer op Zürich Kloten. De initiatiefnemers stellen voor om
het aantal vluchten te beperken tot 250.000 per jaar. Bovendien eisen zij een ver-
lenging van de nachtelijke sluiting. De eerste tekenen wijzen ditmaal op brede
steun. Het aantal handtekeningen dat nodig is om het referendumproces op te
starten, wordt in recordtempo gehaald en bereikt met 21.500 de hoogste aantal
steunbetuigingen voor een kantonaal initiatief ooit.

7.3 Conclusie: verdelingsdiscours

In dit hoofdstuk blijkt hoe de federale aanpak van geluidsoverlast vorm krijgt en uit-
eindelijk leidt tot een verdelingsdiscours. Nu komen de belangrijkste bevindingen
aan de orde door eerst in te gaan op de relatie tussen beleidsprocessen en protesten
bij de ontwikkeling van het hinderbeleid. Daarna komt de trendredenering aan de
orde, die net als in Nederland een belangrijk onderdeel is van het heersende beleid,
maar anders dan in Nederland niet onomstreden is. Vervolgens vat ik het proces van
federalisering en de opkomst van het verdelingsdiscours samen.

7.3.1 Beleid en probleem

In Nederland zagen we dat experts en beleidsmakers hinderbeleid op gang brach-
ten. In Zwitserland ligt dat iets anders. Burgers vragen in de jaren vijftig op ver-
schillende manieren aandacht voor geluidbelasting door de burgerluchtvaart. Mede
hierdoor is beleid tot stand gekomen. We moeten wel zeggen dat de actieve burgers
van het eerste uur zeer nauw gelieerd waren aan de politieke klasse. Omdat het
voor Zwitserland typerend is dat de ‘civil society’ een belangrijke rol speelt in het
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beleidsproces, kunnen we zeggen dat de oorsprong van het hinderbeleid gedeelte-
lijk in de politiek ligt. Het is ook duidelijk dat het overheidsbeleid de voorstellen
van burgers overheerst. Verder is, vergelijkbaar met Nederland, niet de actuele
geluidbelasting het voornaamste punt. Men denkt op nationaal niveau vooral aan
de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart en de mogelijke geluidbelasting.

De belangrijkste wending in de jaren negentig, de opkomst van een verdelings-
gevecht, is wel duidelijk terug te voeren tot beleidsprocessen. De conflicten over
geluidbelasting zijn ingegeven door aanstaande politieke besluiten. Juist in de jaren
dat de geluidbelasting duidelijk afneemt, verhevigd de strijd daarover. Alles over-
ziend voldoet het geval Zürich Kloten grotendeels aan het constructivistische model
voor sociale problemen. Er is een wisselwerking tussen de overheid en politiek
actieve burgers, waarbij het overheidsdiscours overheerst. Naast de actuele geluid-
belasting krijgt de verwachte geluidbelasting veel aandacht. Het hinderprobleem is
in die zin een afgeleide van politieke definities en percepties.

7.3.2 Trendredenering

De ontwikkeling van het Zwitserse hinderdiscours staat in het teken van trendrede-
neringen zoals we die ook in Nederland kennen. Voorstanders beschrijven de lucht-
haven als onderdeel van een onvermijdelijke mondialisering en als een nationaal
belang. De uitbreiding van de luchtvaart moet doorgaan. Maatregelen die bedoeld
zijn om geluidsoverlast of andere ‘neveneffecten’ te beheersen, mogen de groei van
de luchtvaart niet belemmeren. Dat is althans een van de uitgangspunten van het
hinderbeleid. We zien echter ook op verschillende momenten pogingen om ge-
luidsoverlast niet ondergeschikt te laten zijn aan de luchtvaarteconomie. Dat begint
in de jaren vijftig met pleidooien voor het recht op rust, leidt in de jaren zeventig tot
een nachtelijke sluiting van Zürich Kloten en komt op dit moment tot uiting in een
referendum over beperking van de luchtvaart. Het hinderdiscours krijgt vorm rond
de spanning tussen economische mondialisering en bescherming van de lokale
gemeenschap.

Dat de trendredenering niet allesoverheersend is, heeft te maken met de fede-
rale politieke cultuur. Het nationale beleidsdiscours is niet allesoverheersend en
omliggende gemeenten zijn in staat om het beleid mede te bepalen. Herhaaldelijk
blijkt er een spanning te bestaan tussen liberalisering en bescherming. Om deze
tegenstelling op te lossen, grijpt men naar belangenafwegingen en burgerparticipa-
tie. De belangenafwegingen vinden deels plaats in expertcommissies, maar worden
grotendeels in openbare politieke processen gemaakt.

Ik heb echter ook laten zien dat dit geen vaststaande politieke cultuur is, maar
dat het gaat om discursieve praktijken. Referenda mobiliseren lokale gemeenten en
lokale argumenten. Met name het kantonale beleid van de laatste jaren is ervoor
verantwoordelijk dat het trendargument onbedoeld onder druk is komen te staan.
De sterke nadruk op liberalisering heeft het federale compromis tussen uitbreiding
en bescherming opengebroken. Onbedoeld is het belangrijkste regionale overleg-
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orgaan voor geluidsoverlast uitgehold. Tegelijkertijd is de luchtvaartbranche zelf
onder druk komen te staan en moesten verschillende beleidsbeslissingen worden
genomen. Door de combinatie van bedoelde en onbedoelde ontwikkelingen werd
de trendredenering verzwakt en werd het ‘Heimat’-denken aangewakkerd. In die
zin is er geen sprake van een bestaande politieke cultuur die vooraf kan verklaren
hoe het hinderbeleid zich zal ontwikkelen en hoe burgers daarop reageren. Het is
nodig om naar de specifieke ontwikkeling van het discours te kijken om te kunnen
begrijpen waarom de trendredenering pas vanaf het jaar 2000 serieuze tegenstand
heeft gekregen.

7.3.2 Federalisering

De geschiedenis van het hinderbeleid van Zürich Kloten is te begrijpen als federali-
sering. De nieuwe luchtvaart komt terecht in een beleidspraktijk die zich kenmerkt
door direct democratische procedures, verdeling van bevoegdheden over lokale,
regionale en nationale overheid en een grote mate van invloed van lokale actoren.
Federalisering houdt in dat ambtenaren, politici, burgers en experts grijpen naar
manieren van regulering die zij kennen, en die passen ze toe op geluid van vliegtui-
gen. Dat zet een dynamiek in gang die leidt tot een verdelingsdiscours.

Een belangrijke beleidspraktijk zijn referenda. Sinds 1946 stemmen de inwoners
van het kanton Zürich dertien keer over zaken die de productie en verdeling van
geluid van het kantonale vliegveld beïnvloeden. Rondom deze referenda komen
twee discoursen over geluidbelasting naar voren. Vanaf de eerste stemming in 1946
zien we de trendredenering. In dat perspectief speelt geluidsoverlast aanvankelijk
geen rol. Geluidsoverlast komt in het kanton midden jaren vijftig voor het eerst aan
de orde rond referenda. De wijze waarop dat gebeurt, lijkt sterk op ‘Heimatschutz’:
de bescherming van de lokale leefomgeving tegen invloeden van buitenaf. Geluids-
overlast is vanaf die tijd tegelijkertijd een teken van mondialisering en bedreiging
van de ‘Heimat’. De regionale Schutzverband en de nachtelijke sluiting van Zürich
Kloten (1972) institutionaliseren de beschermingsgedachte. De nachtelijke sluiting
is ook van belang omdat daarmee een ondeelbaar recht op nachtrust vastgelegd is.

Wat de nationale overheid betreft, heb ik het commissiewerk voor wettelijke
geluidsgrenzen onderzocht. In deze beleidspraktijk zien we aanvankelijk een poging
om rust als fundamenteel recht te definiëren. Anders dan in het kanton staat daar-
bij niet de bescherming van lokale gemeenschappen voorop, maar het primaat van
de politiek. Gevestigde burgers bekritiseren de dominantie van technisch-econo-
mische processen in het algemeen. Dit pleidooi vindt vooral bij de bondsregering
ingang en staat aan de wieg van federaal onderzoek en beleid. Daarin maakt het
ondeelbare recht op rust echter plaats voor rust als een van de belangen die samen-
hangen met luchtvaart. Rust wordt daardoor een deelbaar belang dat afgewogen
kan worden tegen, bijvoorbeeld, economische baten. De belangenafweging lost de
spanning op tussen trendredeneringen enerzijds en het argument dat rust een
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fundamenteel recht is anderzijds. Trendredeneringen en rust blijven als story-line
behouden, maar zijn nu aan elkaar verbonden in een ‘zero-sum’-redenering.

De afwegingslogica wordt geproduceerd en in stand gehouden door ambtenaren,
politici, sociale bewegingen, wetenschappers, luchtvaartsector en andere experts in
een reeks van commissies en onderzoeken. Het commissiewerk institutionaliseert
definities van geluidhinder door de burgerluchtvaart: ten eerste de opvatting dat
geluidhinder een relevant en urgent probleem is, en ten tweede dat rust afgewogen
moet worden samen met andere belangen. Vanuit de gedachte dat belangenafwe-
gingen gemaakt moeten worden en een zekere belasting onvermijdelijk is, zoekt
men naar een wetenschappelijke onderbouwing van beleidsmaatregelen. Hieruit
komen hinderschalen en geluidslimieten voort. De geluidslimieten suggereren be-
scherming en verhullen dat men ervan uitgaat dat een groot deel van de belasting
en een groot deel van de hinder niet relevant zijn voor het beleid. Het commissie-
werk maakt vliegtuiggeluiden bovendien zichtbaar. De vluchtige geluiden worden
gefixeerd in teksten, aantallen en grafieken. Mensen worden in deze metingen tot
standaardeenheden. Daardoor ontstaat een object – geluidsmaten en hinderreac-
ties – dat door overheidsbeleid gereguleerd kan worden.

Net als in Nederland kan men grenswaarden niet uit wetenschappelijke kennis
afleiden en ook hier wordt dit verstopt achter het commissiewerk. Men berekent
relaties tussen geluidbelasting en hinder. In die relatie brengen experts vervolgens
een enigszins willekeurig onderscheid aan tussen aanvaardbare en onaanvaardbare
belasting. Aan het oog onttrokken wordt ook dat de meeste mensen niet gemiddeld
reageren. Ernstige hinder in relatief licht belaste gebieden en geringe overlast in
zeer lawaaiige omstandigheden worden buiten beschouwing gelaten. Laat staan de
vele variaties die in lokale situaties kunnen optreden. Ogenschijnlijk wetenschap-
pelijk gefundeerde grenswaarden verhullen politieke afwegingen, de acceptatie van
overlast voorop.

De nationale regering, het kanton en de gemeenten zijn direct betrokken bij het
hinderbeleid voor Zürich Kloten. De nationale overheid benadert overlast op een
technocratische manier die vergelijkbaar is met het Nederlandse beleid. In het kan-
ton en in omliggende gemeenten is er een sterkere nadruk op bescherming van
lokale gemeenschappen en tastbare maatregelen. In de eerste decennia gaat ook het
perspectief verloren dat men aanvankelijk voor ogen had: de ambitie om geluids-
overlast op te lossen. Federalisering betekent ook dat uiteenlopende belangen ge-
diend moeten worden en hinder als onvermijdelijk wordt beschouwd.

7.3.4 Verdelingsgevechten

Vanaf midden jaren negentig ontstaat een verdelingsdiscours dat het hele politieke
proces in zijn greep krijgt. Het verdelingsdiscours bouwt voort op de oudere trend-
redenering en definieert geluidbelasting als onvermijdelijk. Geluidsoverlast is een
bedreiging van de ‘Heimat’, wat echter van ondergeschikt belang is. Beleid kan de
last hooguit anders verdelen. Voorop staan niet geluidsmaten, maar de vraag hoe-
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veel vliegbewegingen over bepaalde routes moeten gaan. Die vraag mobiliseert
lokale politici, burgers en actiegroepen tot ver buiten het kanton.

Het verdelingsdiscours kent een sterke dynamiek, omdat er verschillende poli-
tieke ontwikkelingen in samenkomen. Ten eerste introduceert de ‘home carrier’
van Kloten, Swissair, zonder veel moeite het hubmodel. Samen met de privatise-
ring van de luchthaven leidt dat tot een verzwakking van het beschermingsbeleid.
Mensen moeten geluidbelasting meer dan ooit accepteren.

Ten tweede institutionaliseert het kantonale beleid de verdelingslogica zelf. Aan-
vankelijk bedoelt het kanton met ‘verdeling’ een beperkte aanpassing van enkele
routes. Tegelijkertijd loopt een conflict met Duitsland over de vliegroutes hoog op, en
proberen het kanton en Unique met medewerking van gemeenten en de nationale
overheid een nieuw bedrijfsplan op te stellen. Overheid en sector tonen door mid-
del van kaarten aan het publiek hoe de vliegbewegingen in de toekomst verdeeld
kunnen worden. Er zijn zoveel verschillende mogelijkheden, die keer op keer in
kaarten en voorlichting naar voren komen, dat de wijde omtrek zich bedreigd voelt.

Doordat overheid, luchtvaartsector en sociale bewegingen ‘verdeling’ aan soli-
dariteit, rechtvaardigheid, democratie en discriminatie koppelen, groeit de strek-
king van het verdelingsbeleid. De vraag waar gevlogen moet worden, raakt nauw
verbonden met de vraag hoe de federatie hoort te functioneren: via een centraal
gezag, dat de last van geluid in een bepaald gebied concentreert of via consensus
en bescherming van alle regio’s, ongeacht het aantal inwoners. In het verdelings-
conflict wordt uitgevochten hoe het politieke proces zou moeten verlopen en hoe
gemeenten, kanton en bondsregering zich tot elkaar behoren te verhouden.

Ten derde loopt het verdelingsconflict verder op doordat bestaande instituties
verzwakken. Het failliet van Swissair heeft de nationale identificatie verbroken en
kritiek op de sector mogelijk gemaakt. Ook is de luchthaven geen macro-actor
geworden zoals Schiphol. Een deel van de identificatie valt weg, en dat geeft de
negatieve kanten van de luchtvaart relatief meer gewicht. Daar komt bij dat econo-
mische baten kennelijk niet gegarandeerd zijn, dat de status van hub allerminst
vanzelfsprekend blijkt te zijn, dat de luchtvaartbelangen wellicht aan bepaalde groe-
pen gebonden zijn en dat de geluidbelasting niet onvermijdelijk is. De ondergang
van Swissair heeft korte tijd voor eensgezindheid gezorgd, maar op de lange ter-
mijn is het trendargument ondergraven. Het is te verwachten dat omwonenden
geluid in deze omstandigheden veel eerder als overlast ervaren.

Verzwakt wordt ook de geloofwaardigheid van de geluidsnormen. Zoals gezegd
verhullen de geluidsnormen het politieke besluit om hinder te accepteren. Anders
dan in Nederland blijven de politieke besluiten echter niet langdurig verborgen. De
luchtvaartsector oefent eind jaren negentig net zo lang druk uit op politici, ambte-
naren en experts totdat de grenswaarden sterk verwaterd zijn. Dat leidt tot een
rechtszaak voor het hoogste college met veel scherpere geluidslimieten als gevolg.
De schijnbaar onpartijdige geluidsgrenzen worden zodoende gepolitiseerd of meer
precies, de politieke lading van geluidsgrenzen wordt openbaar.
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In het verdelingsgevecht breekt ook de belangrijkste schakel tussen het kanton
en de gemeenten inzake het hinderbeleid. Het kanton zet zelf de ronde tafel buiten-
spel en probeert daarna, zonder succes, een vergelijkbaar overleg op gang te bren-
gen. De institutionele crisis handelt het kanton dus af met een reflex. Nieuwe
actiegroepen springen in dit institutionele gat. De ‘ontscherming’, de verzwakking
van de beschermende maatregelen en instituties als gevolg van liberalisering, en
het failliet van Swissair leiden samen tot een institutioneel tekort, dat werd op-
gevuld met een overvloed aan argumenten en protesten.

Verdeling betekent ook dat geluidbelasting direct samenhangt met politieke
besluiten en protesten: wat de ene regio of gemeente kan verhinderen, komt terecht
in een andere plaats. Dit geeft ook de grenzen aan van het verdelingsdiscours. Tot
nu toe lijkt het totale volume van de luchtvaart nog een feit. De trendredenering,
waarbij de groei van de luchtvaart als gegeven wordt gepresenteerd, is nog steeds
aanwezig. Maar er gaan stemmen op om de groei van de luchtvaart aanzienlijk te be-
perken. Hierover is een referendum in de maak dat, zoals het er nu uitziet, op enige
steun kan rekenen. Als de bevolking inderdaad kiest voor een begrenzing van het
aantal vliegbewegingen zou de trendredenering niet meer dominant zijn. Daarvoor
in de plaats komt dan waarschijnlijk een conservatief discours over bescherming.
De kantonale regering heeft in 2005 een tegenvoorstel ingediend, dat tegelijk met
het burgerinitiatief in stemming komt. In plaats van een begrenzing van het aantal
vliegbewegingen stelt de regering voor om de geluidbelasting te begrenzen. De rege-
ring verwijst daarbij nadrukkelijk naar de dosis-effect relatie, die ook voor Schiphol
gebruikt wordt.

De spanning tussen trendredenering en bescherming, tussen hub en ‘Heimat’,
verklaart een groot deel van de politieke ontwikkelingen. Het verdelingsdiscours
kunnen we opvatten als een mislukte poging van luchtvaartsector en overheid (zowel
kanton als bondsregering) om de trendredenering dominant te laten worden. Het
verdelingsdiscours produceert ‘Not In My Backyard’-gevechten. Tal van lokale actie-
groepen nemen de bescherming van hun straat, wijk of regio op zich. Het protest is
soms fel, maar blijft binnen de politieke kaders. Men is niet tegen de luchtvaart als
zodanig, maar tegen vluchten over het ‘eigen’ gebied. Het behoort tot de sterke
nadruk op lokale autonomie dat men het eigen gebied desnoods met harde hand
verdedigt.

De vijf decennia durende strijd lijkt terug te voeren op een basale tegenstelling
tussen conservatieve en liberale stromingen in Zwitserland, maar het omgekeerde
is ook juist: de vraag hoe geluidbelasting gereguleerd moet worden, positioneert de
bestaande actoren. De nationale regering is formeel in staat om sturend op te tre-
den inzake luchtvaartbeleid, maar heeft tot nu toe weinig gebruik gemaakt van die
mogelijkheid. De terughoudendheid van de nationale regering is echter geen uitge-
maakte zaak. Door alle conflicten overweegt men in ‘Bern’ om het luchtvaartbeleid
voor Zürich Kloten meer naar zich toe te trekken. Het is echter ook denkbaar dat
het aanstaande referendum binnen het kanton tot een ontknoping leidt en dat de
decentrale traditie daardoor in stand blijft.
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8

Burgers Zürich Kloten

Nadat duidelijk is geworden hoe het beleid geluidbelasting definieert, moet nu
blijken wat mensen zelf bedoelen als zij geluidbelasting beschrijven. Wanneer zij
het dominante beleidsdiscours volgen, heet dat een consonante uiting. Als men
gedeeltelijk van het heersende denken afwijkt, is dat een dissonante uiting. Wan-
neer de omwonenden van Zürich geluidbelasting niet of nauwelijks in verband
brengen met het verdelingsdiscours, is er sprake van een autonome uiting. Para-
graaf één is een introductie van het materiaal en geeft een kwantitatief overzicht.
De tweede paragraaf gaat over consonante uitingen, de derde over dissonanties en
de vierde ten slotte over autonome uitingen. In paragraaf vijf deel ik de interviews
in volgens het resonantiemodel, en bepaal ik welk effect resonantie heeft op de
mate van overlast. Het materiaal geef ik letterlijk weer, fouten en ongebruikelijke
formuleringen inbegrepen.

8.1 Argumenten in cijfers

De analyse van het persoonlijke materiaal is gericht op de aard van de overlast en
de typen hinder. De cijfers in deze paragraaf geven inzicht in wat ik in het materiaal
heb aangetroffen. Vervolgens laat ik zien wat er achter die cijfers schuilgaat. Het is
niet mogelijk om de cijfers te vertalen naar alle burgers, maar de typen problemen
die ik onderscheid, zijn wel representatief voor de bevolking (zie hoofdstuk 4).

Het materiaal waarin ik zoek naar de invloed van het dominante discours be-
staat uit interviews, klachten, ingezonden brieven en inspraakreacties uit de periode
1999-2003 en met name uit de laatste twee jaar. De interviews heb ik zelf afgeno-
men op basis van een steekproef uit een adressenbestand. Daarnaast is doelgericht
gezocht naar bepaalde typen respondenten die, om theoretische redenen, in het
onderzoek vertegenwoordigd zouden moeten zijn.

De respondenten wonen in de wijk Schwamendingen in het noorden van Zürich.
De geluidbelasting voor deze huishoudens ligt rond de Lden 53 dB(A). De klachten zijn
afkomstig van de afdeling Lawaaimanagement van de luchthaven. De ingezonden
brieven zijn afkomstig uit verschillende landelijke Duitstalige dagbladen. Tages-
anzeiger, NZZ en Blick zijn vergelijkbaar met de Volkskrant, NRC Handelsblad en De
Telegraaf. De inspraakreacties komen uit 2001 en 2002 en zijn tot stand gekomen



in twee inspraakprocedures met betrekking tot nieuwe vliegroutes en andere vlieg-
tijden. Ik heb de documenten zo gekozen dat diverse opmerkingen aan de orde
kunnen komen. Deze diversiteit is van belang om de verschillende typen overlast
op het spoor te kunnen komen. Een deel van het materiaal is in interactie met poli-
tieke actoren tot stand gekomen, en daarom sluit het waarschijnlijk meer aan bij het
dominante discours: inspraakreacties en klachten. Voor ander materiaal ligt het min-
der voor de hand dat het beleidsdiscours een dwingende werking heeft: de inter-
views. Ingezonden brieven nemen een tussenpositie in. Ze zijn onderdeel van een
publiek debat waarin de politiek een belangrijke rol speelt. Ik heb verder gesproken
met medewerkers van de klachtenafdeling en ambtenaren die betrokken zijn bij de
inspraak. Daarnaast heb ik journalisten geïnterviewd die ingezonden brieven selec-
teren. Ik heb deelgenomen aan protestacties en bijeenkomsten van actievoerders
bijgewoond. Indrukken uit de gesprekken en de participerende observaties heb ik
gebruikt om mijn primaire bronnen te duiden en om variatie binnen het bron-
materiaal op het spoor te komen. Hieronder volgt een overzicht van het materiaal.

Tabel 1: documenten Zwitserland

Type document Aantal

Interviews 42

Klachten 120

Ingezonden brieven 77

Inspraakreacties* 11

Totaal 250

*Het overgrote deel van circa 20.000 inspraakreacties uit twee procedures is met behulp van standaard
formulieren tot stand gekomen. Eén formulier staat gelijk aan een veelvoud van persoonlijke reacties.

In elk document heb ik eerst gezocht naar de stelling dat geluid van vliegverkeer van
en naar Zürich Kloten (niet) hinderlijk is. Vervolgens heb ik alle onderbouwingen
van die stelling in het materiaal benoemd. Het gaat dus om de argumentatieve
structuur ‘geluid is hinder, omdat…’ die mensen zelf construeren. In de alledaagse
uitingen kunnen we een samenhang herkennen, en deze samenhang is het dis-
cours. Vervolgens is het de vraag of dit discours gelijk is aan het dominante poli-
tieke discours, of dat het daarvan afwijkt. Het materiaal is deels handmatig geanaly-
seerd en deels digitaal gecodeerd met Atlas.ti. De kleinste eenheid van coderen is
de onderbouwing van een argument. Het coderen verhoogt het aantal waarne-
mingen sterk. Per document zijn er vaak tientallen onderbouwingen, waardoor het
totaal aantal onderbouwingen in het Zwitserse materiaal oploopt tot 463 in het
digitale deel van het materiaal en ongeveer 1600 in het gehele materiaal.

In de volgende grafiek laat ik zien welke typen onderbouwingen we aantreffen
in het Zwitserse materiaal. De cijfers geven een eerste indruk van de frequentie
waarmee typen uitspraken gedaan worden. De inhoud van deze typen komt in de
volgende paragrafen aan bod. De grafiek bevat een overzicht van de meeste argu-
menten die ik in het materiaal heb aangetroffen: de discursieve ruimte waarbinnen
het geluid van vliegtuigen betekenis krijgt.
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Als mensen onderbouwen waarom geluid van vliegtuigen (niet) lastig is, maken zij
gebruik van argumenten die we uit het politieke proces kennen: de economische
voordelen of de bedreiging van de lokale leefbaarheid. Klachten maken, anders dan
in Nederland, een bescheiden deel uit van het bewustzijn van mensen. Niet-akoes-
tische factoren (NAF, zie ook hoofdstuk 2) noemt men vaker dan economische argu-
menten. Onder niet-akoestische factoren versta ik wantrouwen jegens beleidsmakers,
de indruk dat geluidbelasting (niet) vermijdbaar is en de invloed die men heeft op de
geluidbelasting. Mensen plaatsen het geluid van vliegtuigen bovendien in een con-
text van andere geluiden of waarnemingen en relateren het geluid aan persoonlijke
eigenschappen zoals gevoeligheid. Relatief vaak onderbouwen mensen overlast met
een verwijzing naar beleid, politiek, politici, maatregelen of politieke conflicten.

Om een indruk te krijgen van hoe het materiaal aansluit bij het dominante ver-
delingsdiscours, heb ik een deel van mijn documenten volgens het resonantiemodel
ingedeeld. Een document is als geheel als consonant, dissonant of autonoom gerang-
schikt. Dat gaat bewust voorbij aan het feit dat meerdere typen argumenten binnen
één document voor kunnen komen. De afzonderlijke argumentaties komen in de
kwalitatieve analyse uitgebreid aan de orde. Onderstaande tabel toont voor 112 docu-
menten of daarin vooral een consonant, dissonant of autonoom discours zichtbaar is.

Tabel 2: resonantie per type document in percentages

Consonant Dissonant Autonoom

Interviews (34) 38% 41% 21%

Brieven (36)* 31% 64% 6%

Klachten (42) 70% 30% 0%

Totaal (112) 45% 45% 10%

* Door afrondingsverschillen tellen de totalen niet altijd op tot honderd.
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Grafiek 1: typen argumenten Zürich (in % van 463)
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Het dominante politieke discours is net zo duidelijk zichtbaar als in Nederland.
Consonante en dissonante documenten komen even vaak voor. Tien procent van
de documenten bevat overwegend autonome argumenten. Vergelijken we de bron-
nen onderling, dan zien we een patroon. Interviews bevatten de meeste autonome
uitingen, brieven wat minder, en klachten, althans in deze deelverzameling, bevatten
geen autonome uitingen. Dat kan erop wijzen dat het dominante politieke discours
zich vooral opdringt in de interactie tussen burgers en beleidsmakers (klachten).

De steekproef is zo samengesteld dat zoveel mogelijk verschillende typen uit-
spraken aan de orde kunnen komen, ongeacht hun verdeling in de populatie. De
cijfers hebben dus betrekking op de typen verschijnselen in dit materiaal.

8.2 Consonant

Overeenkomstig het beleidsdiscours omschrijven mensen geluidbelasting vooral
in termen van routes, aantallen, starts, landingen, richtingen en bochten. Daar
komen woordcreaties bij zoals ‘Aufwachschneise’ (ontwaakroute) en ‘Absturzkorri-
dor’ (crashcorridor). Protesterende bewoners ten oosten van het vliegveld worden
soms ‘Schneiser’ (routebewoners) genoemd. Men refereert aan de verschillende
varianten van een nieuw bedrijfsplan om hun geluidbelasting duidelijk te maken.
Bijzondere aandacht hebben mensen ook voor nachtelijke verstoring, die in het be-
leid een bijzondere rol speelt. Regelmatig benoemen mensen de tijdelijke verlegging
van de vliegroutes in de zomer van 2000. Deze verlegging is inmiddels gangbaar
geworden, waardoor de zomer van 2000 symbool staat voor de dreiging die uitgaat
van het verdelingsbeleid. Deze concepten en maatregelen van het heersende beleid
zijn aanwezig in de persoonlijke uitingen.

De inwoners van het Kanton Zürich herhalen ook de pleidooien voor groei en
een vooraanstaande positie van de Zwitserse luchtvaart in een mondiale competitie.
Mensen tonen bereidheid om geluidbelasting te dragen als zij zien dat ‘de lucht-
haven de stad gewoon veel oplevert, dus om te beginnen arbeidsplaatsen, gewoon
import en export (...)’ (67:6). De ‘Hub’-discussie, het failliet van Swissair en de
wankele positie van Swiss en Unique zijn bekend en volgens de omwonenden rele-
vant voor de overlast.

Fragment 1: interview Zürich (4:34)1

I: En hoe gaat het verder, komt er meer vlieglawaai, minder of even veel?
R: Ja, voor mij is dat geen probleem. Wanneer ik de economische situatie bekijk,
denk ik, het wordt niet meer. We hopen allemaal dat de Swiss overleeft, dat hopen
we, zeg ik eventjes gewoon, en indien de Swiss het niet overleeft en daarmee
Hub, Hub Züri definitief sterft, dan wordt Züri waarschijnlijk een provinciaal
vliegveld, met alle economische na- dus wat er allemaal inbegrepen is.

Lawaai is in dit citaat geen probleem, omdat de economische ontwikkelingen be-
langrijker zijn. De blootstelling hangt af van de toekomst van de luchtvaartbranche
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(regel 2-3). Hij noemt de economische baten van de luchtvaart, maar in onduide-
lijke termen (regel 5-6). De story-line ‘Hub’ structureert deze uiting.

In antwoord op de vraag of lawaai de kwaliteit van leven kan verminderen, zegt
dezelfde man: “jazeker, er is geen oplossing, behalve we sluiten de luchthaven.
Misschien een beetje verdelen, maar dat verandert niets, dat blijft denk ik” (4:31).
Dit is bijna letterlijk het uitgangspunt van de liberalisering van de burgerlucht-
vaart. Dezelfde respondent herhaalt op een ander moment ook de malaise van de
luchtvaart:

Fragment 2: interview Zürich (4:62)2

R: Een draaischijf, ik geloof dat luchthaven Zürich nooit een draaischijf wordt. Ik
denk dat Duitsland groot wordt, Genève is aan het groeien, Milaan is aan het
groeien, ik denk dat het een chaos wordt (…). Hij moet een zekere afmeting heb-
ben, maar dat wij als bijna kleinste land van Europa, dat wij de grootste draaischijf
moeten hebben, dat denk ik niet.

Hoewel hij de luchthaven eerder als Hub heeft betiteld, neemt hij nu afstand van
dat concept. Deze dubbelzinnigheid kenmerkt het dominante verdelingsdiscours.
Het kanton streeft nog steeds naar hubvorming, terwijl de federatie en de gemeen-
ten er afstand van nemen.

In het vorige citaat staat ‘wij’ voor alle Zwitsers. Naast het denken in termen van
‘wij Zwitsers’ en ‘onze Swissair’ zijn er uitspraken zoals ‘wij in Schwamendingen,
Aargau, Schwerzenbach, Zollikon et cetera’. Men heeft het over de geluidbelasting
in de eigen wijk (4:21) en zet die af tegen de geluidbelasting in andere wijken
(12:16, 22:32). In Schwamendingen pleit men ervoor om niet over de stad te vliegen
(2:55, 25: 9, 25:35). Anderen willen dat er meer over de ‘goudkust’ gevlogen wordt
(bijv: 3:24, 5:25, 25:20, 25:14). Opvallend is dat ook inwoners van Schwamendingen
dat zeggen, en dat ze dan lijken te vergeten dat de route over de goudkust vervol-
gens over hun wijk voert.

Er zijn pleidooien tegen een toename van starts richting noorden of landingen
uit het oosten en talrijke beschrijvingen van een verdelingsvraagstuk, elk met een
nadruk op een bepaalde variant (3:54, 4:7, 4:23, 5:4, 5:5, 11:23, 25:9, 25:34, 23:24,
25:23). Ook de eis dat vliegbewegingen ‘democratischer’, ‘meer solidair’ of ‘recht-
vaardiger’ verdeeld moeten worden, treft men in het materiaal aan.

8.2.1 Klagen zoals het hoort

Klachten laten meer gedetailleerd zien hoe het gedrag van burgers gevormd wordt
door discursieve politieke praktijken. Omwonenden van Zürich Kloten kunnen
zich met klachten over vliegtuigen wenden tot de ‘Lärmtelefon’ van de luchthaven.
De afdeling neemt ook geschreven klachten en vragen in behandeling. Er is een
callcenter dat een deel van de gesprekken aanneemt en op de homepage van de
luchthaven kan men eveneens een ‘Beschwerde’ indienen. De klachten hebben
nauwelijks politiek gewicht en worden niet gepubliceerd. In interviews en brieven
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blijkt dat mensen relatief weinig over klachten spreken en ze de klachtenlijn vaak
niet kennen. Net zoals in het politieke veld hebben klachten in de persoonlijke
uitingen geen grote betekenis.

Het klachtenbureau registreert en archiveert aan de hand van twee criteria:
woonplaats en persoon. In het archief van geschreven klachten zijn er mappen
voor elk dorp of regio en daarbinnen een ordening per persoon. Hierdoor kunnen
gebiedsspecifieke problemen zichtbaar worden. Deze werkwijze schraagt en insti-
tutionaliseert het verdelingsdiscours.

De registratie per persoon gaat gepaard met een persoonlijke afhandeling. Het
bureau beantwoordt alle klachten en voegt aan de correspondentie vliegroutes, be-
leidsteksten en andere documenten toe. Men heeft zich in de eerste plaats tot taak
gesteld om burgers te informeren. Net als in Nederland is het mogelijk om route-
afwijkingen te melden of te bellen om onvrede te uiten, maar de nadruk van de
instelling ligt op interactie en informatieverschaffing. Overeenkomstig deze opzet
schrijven mensen relatief lange klachten, en formuleren ze vooral vragen. Inter-
netklacht Z5 bijvoorbeeld opent met “wij wenden ons tot u in de hoop, dat u ons
inlichtingen kunt verschaffen”. Dan volgt een beschrijving van de geluidbelasting,
waaruit twee vragen worden afgeleid: “waarom wordt over dit deel van Kloten nu
ook al zo intensief gestart?” en: “is dit tijdelijk of voor de lange termijn zo gepland?”
De vragende vorm is in de meeste klachten aanwezig.

Deze vragen zijn ook bedoeld om autoriteiten ter verantwoording te roepen.
Omwonenden sturen hun klachten vaak aan meerdere instanties tegelijk: de klachten-
lijn, het bestuur van de luchthaven, de burgemeester, de kantonale regering en de
nationale ministers. Daardoor geven zij hun klacht politiek gewicht. Autoriteiten
moeten de misstand wegnemen of anders uitleg geven: “we eisen een verklaring,
waarom (...) zo gevlogen wordt” (Z7) of: “wij roepen u op, alle feiten op tafel te leg-
gen en duidelijk te maken welke inspraakmogelijkheden wij hebben” (Z8, aan het
kantonaal ministerie voor Economische Zaken, de minister, de gemeenteraad, het
regionaal dagblad en het landelijk dagblad). De laatste klager dreigt zelfs met
‘inspraak’.

Achter deze vorm van klagen herkennen we een direct democratische opvatting
van politiek. Net als in referenda staan beleidsbeslissingen over de verdeling van
vliegbewegingen bloot aan toetsing door burgers. Zij gaan pas akkoord met de be-
lasting als ze een bevredigende uitleg hebben gekregen. Overlast kan dan ontstaan
zodra klagers de blootstelling niet legitiem vinden.

Hoewel een deel van de klagers meerdere malen contact zoekt met de lucht-
haven, zijn er geen veelklagers zoals in Nederland. De registratie en afhandeling is
gericht op personen en typen klachten en niet op het aantal klachten. Klagers noe-
men soms het tijdstip van verstoring, maar meestal gebruikt men formuleringen
als ‘gisteren’ of ‘de laatste tijd’. Als men wel tijden noemt, dan is dat om de ernst van
de verstoring te onderstrepen of om vragen te stellen over specifieke vliegbewe-
gingen. Geluidsmaten spelen in de klachten nauwelijks een rol. Mensen noemen
wel voortdurend routes, aantallen, hun woning, de woonplaats en beleidsmaatrege-

Burgers Zürich Kloten 199



len. Dit komt overeen met het heersende beleidsdiscours. Geluidbelasting is voor
deze klagers een kwestie van verdeling.

het aantal klachten houdt verband met de politieke regulering van overlast.
Men klaagt relatief weinig, waarschijnlijk omdat de klachten beperkte politieke
betekenis hebben. Ook de toe- en afname in het aantal klachten hangt samen met
het beleidsproces. Mensen klagen meer op het moment dat geluidsoverlast een
publiek en politiek thema is en de kans wordt geboden om te klagen.

Het aantal klachten neemt sterk toe tijdens de publieke discussie over geluidslimie-
ten en in de periode van het referendum over privatisering in 1999. In het jaar
2000 ontvangt Unique het grootste aantal klachten ooit. In de zomer van dat jaar
vliegen er meer toestellen dan ooit over de zuidelijke regio vanwege het onderhoud
van een van de start- en landingsbanen. In deze tijd maken de luchthaven en het
kanton de mogelijkheid tot klagen bekend. Dit leidt tot zoveel klachten dat men tij-
delijk niet meer kan tellen. Achteraf schatten medewerkers dat het om meer dan
tienduizend klachten ging. In 2003 verleggen het kanton en de luchthaven de
vliegroutes en woedt er een heftige strijd over de ‘juiste’ verdeling.

Klachten over geluidbelasting rondom Zürich Kloten zijn gemodelleerd naar
wat de klachteninstelling aanbiedt. Burgers vragen om verantwoording en uitleg.
Recente klachten wijken hier wellicht van af. Men ziet nu, vergelijkbaar met Neder-
land, meer onvrede, woede en wantrouwen, en de klachten lijken vaker over het
klachtenproces zelf te gaan.
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8.3 Dissonant

In de persoonlijke uitingen van mensen onderscheid ik nu drie dissonante discour-
sen: ‘Lokaal Verzet’, ‘Overdreven Last’ en ‘Grenzen aan Verdeling’. Alle dissonante
discoursen wijken deels af van het dominante verdelingsdiscours en komen er
deels mee overeen. Mensen gebruiken onderdelen van het dominante discours en
vergroten die uit, zwakken andere onderdelen af of laten argumenten weg. Wie
afwijkt van het dominante discours, richt de aandacht niettemin op het beleid en de
politiek. Ik voorspel dat het gedeeltelijk afwijken een spanning teweegbrengt, die
mensen oplossen door bijvoorbeeld overdrijving of wantrouwen (zie hoofdstuk 4).

8.3.1 Lokaal Verzet

In de inleiding van het vorige hoofdstuk staat een krantenbericht over inwoners
van het dorp Gockhausen, die vechten tegen vliegbewegingen over hun huizen en
incidenteel schijnwerpers en vuurwerk gebruiken om piloten te storen. Als men-
sen over geluidbelasting spreken, zien we deze vorm van verzet terug. Ik spreek
daarom van een ‘Lokaal Verzet’-discours.

Vliegtuiggeluiden zijn in het ‘Lokaal Verzet’-discours een bedreiging, waartegen
men lokaal moet optreden. Men spreekt over de ‘Kampf gegen den Fluglärm’, een
gevecht tussen de regio’s en de noodzaak om zich te verdedigen (bijvoorbeeld 2:28
/ 50, 4:18, 12:14 / 65, 21:24, 23:15, 25:10 / 113, KZ14). Een ingezonden brief opent
met een beschrijving van de lokale strijd: “(...) het leven is een gevecht over, tegen of
voor iets (…)” (25:75). Mensen ervaren een existentiële dreiging. In een inspraak-
reactie lezen we de oproep niet toe te laten dat gebieden in een ‘lawaaizee worden
verdronken’ (Iz:1). Mensen ervaren dat het risico op ongevallen ‘volkomen wordt
ontkend’ en dat dorpen en gemeenten ‘op grote schaal en sterk storende wijze met
lawaai worden overstelpt en overlast te verduren krijgen’ (Iz:2). De bedreiging komt
tot uiting in uitdrukkingen als ‘meedogenloos’, ‘Lärmbomber’ (KZ:1), ‘sadistische
piloten’ (KZ:2), of ‘uw handelen is door en door mensverachtend’ (KZ12).

De dreiging zet mensen aan tot lokaal verzet. Enkele keren dreigen burgers met
geweld. Het callcenter voor de klachten over vlieglawaai noteert over twee tele-
foongesprekken:

Fragment 3: notities callcenter (KZ:10 en KZ:4)3

Klacht 10: Wil niet teruggebeld worden.
De heer J. klaagt over vlieglawaai. Zegt dat er niets anders rest dan geweld te
gebruiken [handgreiflich zu werden]. Zegt dat het mogelijk is met een pistool die
vliegtuigen boven zijn huis ‘af te schieten’ [aanhalingstekens in origineel].
Klacht 4: Waarom vliegt alles over zijn woongebied?
De maat is vol, er is meer dan genoeg van dit lawaai. Wanneer dit niet stopt,
dan zal hij een wapen aanschaffen en schiet zo een vliegtuig neer [bombardiert
nieder]! A.u.b. op een passend tijdstip terugbellen, hij heeft al een paar keer ge-
beld, maar zonder succes.
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Deze gewelddreiging lijkt nogal ongewoon. Toch zijn er drie aanwijzingen dat het
hier niet om een opwelling gaat. Ten eerste behoort het recht op lokaal verzet tot de
politieke cultuur en identiteit van Zwitserland. Het gaat terug tot de nationale oor-
sprongsmythe van Willem Tell: Tell verzette zich tegen overheersing van buitenaf
door de gezant van de keizer te doden. Ten tweede is het denken in termen van
lokaal verzet op gang gebracht door het verdelingsconflict. Ten derde beschrijven
beide bellers ook een interactie met beleidsmakers en de klaaglijn. Beide fragmen-
ten impliceren dat men zich een tijd lang heeft ingehouden. De bellers beschrijven
een escalatie, die leidt tot geweld, en leggen de verantwoordelijkheid daarvoor bij
het beleid. Het is aannemelijk dat men lokaal verzet als aanvaardbaar politiek han-
delen ervaart.

Wantrouwen
In het volgende fragment speelt regionaal verzet een belangrijke rol. Opnieuw kiest
men sterke bewoordingen, die een gevoel van urgentie of nood teweegbrengen. De
schrijver schetst een gestage verslechtering van de situatie, waardoor het leven in
de regio uiteindelijk onmogelijk wordt. Het fragment bevat daarnaast een ander
element van het ‘Lokaal Verzet’-discours: wantrouwen.

Fragment 4: ingezonden brief (25:46)4

Het vlieglawaai bestrijden
Vijf starts per dag
Volgens minister Homberger is de opening van de landingsbaan gedurende de
middag niet lawaairelevant. Hoe ver wil en kan hij nog gaan met het toestaan van
extra vliegtuiglawaaiterreur tegen de gemeenten ten zuiden van het vliegveld
Kloten? Begrijpt de minister voor Economische Zaken dan niet, dat hij met deze
besluiten de kwaliteit van leven van vele tienduizenden omwonenden volkomen
ondraaglijk maakt, of interesseert het hem niet?
De onvoorwaardelijke uitbreiding van economische activiteiten, zonder rekening
te houden met mens en natuur, herinnert aan primitief kapitalisme en bananen-
republieken. Wij moeten allemaal onze gemeenten aansporen en ze ondersteu-
nen bij het bestrijden van vliegtuiglawaai.

De auteur verbindt lokaal verzet aan kritiek op het economische beleid. De kan-
tonale minister is zijns inziens direct verantwoordelijk voor de ‘terreur’ (regel 3-5,
8), en hij wantrouwt hem. De luchtvaartsector mag onvoorwaardelijk groeien en
daarom vindt de minister de geluidbelasting irrelevant, staat er. De brief gaat fel
tekeer tegen beleidsmakers en wijkt af van het beleidsdiscours. Maar er zijn ook
overeenkomsten. Het verdelingsdiscours heeft het idee van lokale belangen en
bedreigingen juist tot stand gebracht. De schrijver sluit zich aan bij lokale poli-
tieke krachten en spreekt zijn vertrouwen uit in de lokale politiek. Hij roept men-
sen bovendien op om zich in het politieke proces te mengen. In die zin stelt hij
vertrouwen in een deel van de politiek, en neemt hij delen van het heersende
discours over.
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De felheid van deze brief komt voort uit een discursieve dissonantie. Het domi-
nante verdelingsdiscours is ambivalent ten aanzien van het belang van geluidhinder:
liberalisering zwakt het belang ervan af, terwijl verdeling de hinder meer nadruk
verleent. De briefschrijver kiest in deze onduidelijkheid partij: tegen liberalisering,
voor bescherming. Dat noodzaakt hem om krachtig tegen de relativerende opmer-
kingen over geluidsoverlast stelling te nemen. Overdrijving is daarbij een middel
om de dissonantie op te lossen. Dat de overdrijving nodig is, komt door de dwin-
gende werking van het economische argument.

Uitgesproken wantrouwen jegens de sector en de overheid is een terugkerend on-
derdeel van het ‘Lokaal Verzet’-discours (bijvoorbeeld 25:33 / 36 / 47, 23:16, 11:22,
4:51, Z4, Z5, Z8, Z14, Z24, 32:21, KZ14, NBT41102). Mensen brengen concrete
zaken met wantrouwen in verband: de tijdelijke verlegging van vliegroutes in de
zomer van 2000, de onderhandelingen over het ‘Staatsvertrag’, de voorlichting, de
klachtenafhandeling, een volksraadpleging, een publieke uitspraak van een bewinds-
persoon, het failliet van Swissair of de opening van een nieuwe terminal. Met andere
woorden: mensen kennen het beleid, evalueren het en trekken daaruit de conclusie
dat politici, de sector of sociale bewegingen al dan niet te vertrouwen zijn. Het vol-
gende fragment construeert wantrouwen rondom een kaart die het kanton heeft
gepubliceerd:

Fragment 5: ingezonden brief (25:39)5

Wie de lawaaiverdelingskaart, die in de Tagesanzeiger is afgebeeld, dan ook
gemaakt heeft, men zou zich eens moeten afvragen of er ook zoiets als kantons-
imperialisme bestaat. Aargau [een aangrenzend kanton] moet het lawaai van het
vliegveld van Zürich ook verduren, omdat het een federaal belang is, maar op het
moment dat het kanton en de gemeente Zürich cijfers publiceren over de getroffe-
nen van het lawaai, bestaan de andere kantons ineens niet meer. De aangrenzende
kantons zijn wat betreft lawaai en overlastcijfers blanco. (...) Het kleine bedrog en
de aanhoudende politieke leugens irriteren. Het is arrogant en niet solidair.

Volgens dit betoog komt wantrouwen voort uit een opeenstapeling van politieke
besluiten. De recente lawaaikaart is voor deze schrijver symbolisch voor het impe-
rialisme van het kanton. De kritiek op de lawaaikaarten kunnen we ook zien als
kritiek op het dominante discours. Burgers zijn zich deels bewust van de margi-
naliserende werking van dit soort, op het eerste gezicht triviale, praktijken. Dat
blijkt ook als mensen hun wantrouwen uitspreken over de sector en daarbij verwij-
zen naar, bijvoorbeeld, de naam van het vliegveld. Sommigen zetten Unique tussen
aanhalingstekens en spreken spottend van ‘die Einzigartigen’: de unieken, of onver-
gelijkbaren (bijvoorbeeld 25:73, Z24). Meer uitgesproken is de kritische houding
ten aanzien van het hubargument. Het failliet van Swissair en de daaropvolgende
publieke kritiek op beleid en management zijn bepalend voor een aantal uitingen.
Men beschrijft de nationale luchtvaartmaatschappij als een ‘heilige’ en meent dat
overheid en sector synoniem zijn en dat de groei mede daardoor vanzelfsprekend
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lijkt (bijvoorbeeld Z14, 2:20, 3:75, 11:42, NZZ210502, NZZ280302). Het failliet
heeft de identificatie verbroken, blootstelling aan lawaai vermijdbaar gemaakt en
de burgers aangezet om kritisch te kijken naar de wijze waarop de luchtvaart gepre-
senteerd wordt. Veel van de kritiek op managers en luchtvaartbeleidsmakers maakt
gebruik van verhaallijnen als ‘grootheidswaan’ of ‘overtrokken ambities’ en sluit
daarmee aan bij een lokaal perspectief. In zo’n perspectief moet de luchtvaart ‘klein’
zijn, en is er geen plaats voor een ‘megahub’.

Dat wantrouwen argumentatief verbonden is met beleidsprocessen, blijkt ook
uit hinderklachten. Hieronder een zeer korte klacht die ik volledig weergeef.

Fragment 6: klacht (KZ9)6

Geachte heer M.,
… en opnieuw begrijpen wij de wereld niet meer, waarom?
Verzoek om antwoord. Dank.

De klager hoeft niets meer uit te leggen. Hij of zij heeft al eerder contact gehad met
de klaaglijn. De voorlooppuntjes en de formulering ‘en opnieuw’ duiden hierop. De
auteur beschrijft niet wat er gebeurd is en stelt alleen nog maar de vraag ‘waarom?’.
Hij houdt zich dus aan de vraag-en-antwoordstructuur van de klachtenlijn, maar
breekt er tegelijkertijd doorheen door geen moeite te doen. Haast routinematig
vraagt hij om een antwoord. Hier lijkt in de interactie een gevoel van machteloos-
heid te ontstaan.

Wantrouwen is een concrete evaluatie van het beleid. Burgers volgen en beoor-
delen het politieke proces, en gaandeweg groeit het wantrouwen. De criteria voor
beoordeling zijn deels ontleend aan het beleid zelf, en in die zin gaat het om een
beleidsimmanente evaluatie. Een sterke nadruk op geluidsoverlast, leed en onrecht
gaat samen met elementen van het dominante discours. De felheid van de argu-
mentatie duidt erop dat mensen zich moeten inspannen om niet mee te gaan in het
dominante discours.

Recht van spreken
In de eerste brief van de vorige paragraaf roept iemand anderen op om lokaal in
actie te komen. Mensen lijken recht van spreken te hebben voor zover zij lokaal
bedreigd worden. In het volgende citaat komt de noodzaak van lokale bindingen
nog duidelijker naar voren.

Fragment 7: ingezonden brief (25:53)7

Sterk geworteld
(...) Zoveel onkunde als uit de brief van Thomas Morf uit Pfaffhausen blijkt, is pijn-
lijk. Andermaal wordt in ‘Forum’ geschreven dat de bewoners van het Züricher
laagland zich daar vrijwillig hebben gevestigd en daarom het extra vliegtuiglawaai
maar over zich heen moeten laten komen. Maar niet alle mensen hebben zich hier
pas in de laatste veertig jaar gevestigd. Velen woonden er al eerder. Zo ook onze
familie, die aantoonbaar vanaf de zeventiende eeuw van generatie op generatie in
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het noorden van het kanton heeft gewoond, lang voordat de vliegtuigen en de
luchthaven bestonden. Daarom zijn wij niet bereid om nog meer lawaai te verdra-
gen en de variant groen (de nieuwe parallelle startbaan) te accepteren, die Morf
als vertegenwoordiger van de Vereniging Vliegcorridor Zuid – Nee propageert.
De reeds grote lawaaibelasting wordt in het laagland geaccepteerd, maar een
nog verdergaande verslechtering, die de variant groen met zich mee zal brengen,
niet. (…)

De auteur reageert op een andere ingezonden brief. De argumentatie is gericht
tegen ‘Thomas Morf’, voorman van een protestgroep uit het zuiden van het kanton.
Het verdelingsgevecht tussen steden, dorpen en regio’s komt dus in deze brief
terug. Ook het hinderbeleid speelt een rol. De grens van ‘veertig jaar’ is ongeveer de
grens die het beleid hanteert voor schadeloosstelling als onroerend goed als gevolg
van de luchthavenuitbreiding aan waarde verliest.

Tegenover de stelling dat de mensen in het noorden van het kanton daar de
afgelopen decennia zijn gaan wonen en daarom geen recht van spreken hebben,
stelt hij dat zijn familie en anderen er al veel langer wonen. De auteur onderschrijft
het uitgangspunt dat de binding met de regio bepalend is voor het recht van spre-
ken. Alleen wie een ‘Heimat’ heeft, mag klagen.

Rijk en arm
Het ‘Lokaal Verzet’-discours bevat ook argumenten over de verhouding tussen
sociale klassen. Men beschouwt de verdeling van vliegroutes en -bewegingen van-
uit het oogpunt van rechtvaardigheid. Vooral in reeds belaste gebieden argumen-
teren burgers dat een verdeling van vliegbewegingen over meer en andere gebieden
rechtvaardiger is, omdat dan iedereen behalve de baten ook de kosten ervaart. Men
stelt ook dat dit past in de Zwitserse traditie van solidariteit.

Meer in het bijzonder beschrijven mensen het hinderprobleem als een conflict
tussen ‘noord’ en ‘zuid’. Het zuiden staat specifiek voor de rijken ten zuiden van
Kloten en niet voor de inwoners van Schwamendingen en andere minder welvarende
gebieden, die ook ten zuiden van de luchthaven liggen. Verschillende betrokkenen
vinden dat het luchtvaartbeleid vooral de belangen van de meest welvarende bur-
gers in het kanton dient (Z5, Z8, Z14, Z24, Z32, Z43). Men ziet hier een conflict
tussen arbeiders en de goudkust:

Fragment 8: (Z8)8

Dit is een arbeiderswijk en de regio Zürichberg, Zürichseeküste (...) die mensen
daar zijn sterker, financieel dus, er is daar meer macht en zij kunnen zich anders
weren, en men zal dat van hen ook niet eisen.

Het perspectief rijk tegen arm heeft elementen van een klassengevecht, maar blijft
ook steeds verbonden met een wijkbenadering. De klassenstrijd over geluidsverde-
ling is een strijd tussen plaatsen. Mensen zien Schwamendingen in dat perspectief
als een ‘slum’: een gebied dat reeds belast is met autoverkeer, een vuilverbranding,
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drugsgebruikers en buitenlanders (Z4, Z8). Door de geleidelijke achteruitgang van
de wijk worden de woningen steeds minder aantrekkelijk, waardoor er nog meer
buitenlanders naar de wijk komen en het imago verder verslechterd (Z5). Schwa-
mendingen staat zelfs nationaal symbool voor probleemwijken, onder meer door
de komische figuur ‘Harry Hassler’: de ‘eenvoudige’ arbeider uit Schwamendingen.

De kritiek op geluidbelasting gaat samen met de constatering dat bewoners
van Schwamendingen waarschijnlijk niet in staat zijn om naar betere wijken te
verhuizen en onvoldoende politieke macht bezitten om geluidbelasting te voorko-
men. Geluidsoverlast is onderdeel van een conflict tussen rijk en arm, en tussen
machthebbers en machtelozen.

8.3.2 Overdreven Last

Het ‘Overdreven Last’-discours lijkt op het ‘Niet Klagen’-discours in Nederland,
maar in Zwitserland spelen klagers een minder prominente rol, vandaar een andere
benaming. Het ‘Overdreven Last’-discours kenmerkt zich door een afwegingslogica
en een ontzegging van het recht van spreken aan gehinderden.

Afwegingen
Blick, het Duitstalige landelijke dagblad dat lijkt op De Telegraaf, wijdt in 2001
twee keer de ingezonden brievenpagina volledig aan het thema geluidsoverlast. De
brief van Hans G., gepubliceerd op 23 februari 2001, vormt de aftrap. Hij is een
inwoner van Schwamendingen, en toevallig heb ik hem later ook geïnterviewd.

Fragment 9: ingezonden brief (Blick, 23-2-2001)9

Vlieglawaai stoort niet!
Ik was laatst in Miami. Ons hotel was vlak bij het vliegveld. Vierentwintig uur per
dag maakten wij elke minuut een start of landing mee. Ik maakte kennis met de
omwonenden van het vliegveld, en wij discussieerden over het vliegtuiglawaai.
Het resultaat was verbazingwekkend: het lawaai interesseert hen helemaal niet.
Zijn wonen er al jaren en hebben geluidswerende ramen laten plaatsen, waaraan
de stad voor de helft heeft meebetaald. De mensen zijn er tevreden. Ze houden
feestjes rond het zwembad en het nabije vliegveld stoort hen helemaal niet. In
Zwitserland maakt men veel ophef over het vliegtuiglawaai. Er worden zelfs peti-
ties ingediend. Dit geschreeuw is zinloos! We hebben allemaal de luchthaven
nodig. Ook onze wijk wordt door het lawaai geraakt, maar dat stoort ons niet.

De brief is opgezet als een ooggetuigenverslag. In Amerika doet Hans G. een ver-
rassende ontdekking: ondanks de intensieve blootstelling aan geluid hebben de
mensen, die hij ontmoet heeft, daar geen last van. Integendeel, ze genieten van het
moderne leven en zijn tevreden. Dat contrasteert met de onnodige en ineffectieve
ophef over vliegtuiglawaai in Zwitserland. Het vliegveld is onontbeerlijk, en hij en
zijn vrouw (‘wir’) storen zich ook niet aan het lawaai.
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De auteur stelt dat geluid van vliegtuigen niet hinderlijk is, maar begeeft zich
niet geheel buiten de politieke erkenning van geluidsoverlast. Hij schrijft over ge-
luidsisolatie en protesten. Zelfs in een uitgesproken pleidooi tegen het bestaan van
geluidsoverlast, is er sprake van een voorzichtige erkenning van hinder. Dit is te
begrijpen binnen de context van een afwegingslogica: hij onderkent de voor- en
nadelen, maar laat de voordelen veel zwaarder wegen10.

Afwegen staat centraal in het dominante discours. In de persoonlijke documen-
ten gebruiken mensen bepaalde verhaallijnen om afwegingen te maken. Zo is er de
uitdrukking ‘Man kann nicht den Fünfer und das Weggli haben’ (67:5 / 9, Blick
080801, Blick090301). Letterlijk: je kan niet het geld en het broodje hebben. De
uitdrukking ‘je kan niet alles hebben’ of ‘wie A zegt, moet ook B zeggen’ treft men
eveneens aan in het materiaal (bijvoorbeeld 1:43, 63:4, TA280597). Tegenover het
lawaai stelt men een reeks van voordelen: iedereen wil vliegen, mensen willen op
vakantie, dicht bij de luchthaven zijn de prijzen voor huizen en grond lager, men
woont dicht bij de stad, de luchthaven is goed bereikbaar, de luchtvaart levert werk-
gelegenheid en welvaart op (1:65, 2: 24 / 25, 4:51 / 55 / 56, 63:4, 67:6 / 9, 12 brieven
in Blick030301 en Blick090301).

De protesten beschrijft G. als ‘ophef’ en ‘geschreeuw’. In het persoonlijke ge-
sprek dat ik met hem had, gaat G. nog een stap verder. Hij geeft een verklaring voor
de publieke ophef. Kranten en televisie hebben naar zijn mening de zaak uitver-
groot en daarmee burgers aangezet tot protest. Zijn ingezonden brief is een oproep
aan anderen om zich niet aan het vliegtuiggeluid te storen. Ook in andere brieven
roepen burgers elkaar op om geluidbelasting te veronachtzamen: ‘wees niet zo
gevoelig’ (bijvoorbeeld Blick030301), of: ‘wie A zegt (moderne vervoermiddelen),
moet ook B zeggen (emissies)’ (NZZ300401). De bijna neutrale afweging gaat soms
over in een gevecht: iemand zal verliezen in de belangenstrijd (4:51, 25:36).

Hoewel men de positieve aspecten van de luchtvaart benadrukt, zijn er nauwe-
lijks louter optimistische argumentaties. In het begincitaat zagen we al dat de auteur
in bedekte termen overlast erkent. Andere sprekers stellen dat men geen rust mag
verwachten (11:14), dat iemand het lawaai moet krijgen (Blick030301), dat het lawaai
er nou eenmaal bij hoort, en we het daarom moeten aanvaarden (1:48), of dat we de
vliegtuigen nodig hebben (Z18). Men ziet ook hier de nadruk op moderniteit en
vooruitgang:

Fragment 10: ingezonden brief (Blick090301)11

‘Fünfer und Weggli’
Sinds Otto Lilienthal in 1891 de eerste glijvlucht maakte en de gebroeders Orville
en Wilbur Wright in 1903 de eerste gemotoriseerde vluchten uitvoerden, is de tijd
niet stil blijven staan. In 1939 en 1941 waren er al voor het eerst straalvliegtuigen.
Vandaag de dag verbinden deze hoogontwikkelde toestellen alle continenten van
onze aarde. Alleen aartsconservatieve mensen kunnen zich storen aan het vlieg-
lawaai. Er zijn geen voordelen zonder nadelen. De ‘Fünfer und das Weggli’ kun-
nen we ook in het geval van de luchthaven niet hebben.
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In enkele regels en op rustige toon schetst de auteur een beeld van een eeuw lucht-
vaart en onophoudelijke vooruitgang. Wie last heeft, leeft in de wereld van gisteren
(regel 5). Maar ook deze brief is niet onverdeeld positief en erkent ‘nadelen’ (regel
7). Met dit discours leggen mensen vooral nadruk op de trendredenering, waardoor
een discursieve spanning met bescherming ontstaat. Dit lossen mensen op door
andere opties onaantrekkelijk te maken en te redeneren dat we niet alles kunnen
hebben.

Geen recht van spreken
In het ‘Overdreven Last’-discours hebben gehinderden geen recht van spreken. Een
voorbeeld:

Fragment 11: ingezonden brief (TA 28-0597)12

(…) Maar de ingezonden brief van W.S. heeft mij behoorlijk boos gemaakt. Ieder-
een is min of meer vrij om zijn woonplaats te kiezen. Maar opvallend genoeg
verhuizen steeds meer mensen, die aanzienlijke problemen hebben met vlieg-
tuiglawaai, naar de omgeving van de luchthaven. Wie kiest voor een woonplaats
in de omgeving van de luchthaven moet lawaai op de koop toenemen. Ik word zelf
ook getroffen door het vliegtuiglawaai en word soms kwaad, omdat ik door de
startende vliegtuigen mijn muziek amper kan horen. Maar je kan niet alles heb-
ben: centrale ligging én landelijke rust.

Omdat mensen, volgens deze auteur, zelf kiezen waar ze wonen, zijn ze ook zelf
verantwoordelijk voor de blootstelling aan geluid en moeten ze het lawaai accep-
teren (regel 5). Het recht van spreken is ook een keuze: wie zelf vliegt, mag niet
klagen, wie de economische voordelen wil, moet de nadelen slikken, wie goedkoop
wil wonen, mag geen rust verwachten. In andere fragmenten argumenteren men-
sen dat Zwitsers overgevoelig of pietepeuterig zijn. Ze hebben het veel te goed en
zijn daarom altijd op zoek naar een reden om te mopperen (Blick 030301). De
klachten noemt men gejammer (Blick080801) en men raadt de mensen aan te ver-
huizen als ze ‘zwakke zenuwen’ hebben (Blick090301). Bij de toekenning van het
recht van spreken speelt de ‘Heimat’ een rol. Het recht van spreken is mede afhan-
kelijk van de vestigingsduur, zoals we ook in het ‘Lokaal Verzet’-discours zagen. De
luchthaven, aldus de argumentatie, was er eerder, en de oude bewoners van de
omringende dorpen klagen niet.

De afwegingen die hier gemaakt worden, ontzeggen andere burgers het recht van
publiekelijk spreken. De afwegingen gaan ook in tegen de politieke erkenning van
geluidsoverlast. Voor zover men last ervaart, moet die individueel gedragen worden.

8.3.3 Grenzen aan Verdeling

Het derde type dissonante argumentatie gaat in tegen het overheersende ver-
delingsgevecht en wijst op een alternatief: een duidelijke inperking van de lucht-
mobiliteit (NZZ160702, NZZ020702, NZZ9802, 12:38, 25:26 / 33 / 63 / 70 / 75 /
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111, TA71, KZ10, 11, 22, 23, 24, 25). Tegenover het heersende verdelingsgevecht
stellen mensen een alternatieve benadering:

Fragment 12: ingezonden brief (25:111)13

Symptoombestrijding en Sankt-Florian brengen ons niet verder. Om het lawaai-
probleem op de lange duur op te lossen, is een sterke reductie van vliegbewe-
gingen vereist.

Sankt-Florian is de Zwitserse variant van het NIMBY-verwijt. Mensen zouden alleen
aan hun eigenbelang denken en ‘dat brengt ons niet verder’. Overlast is slechts een
symptoom van de omvangrijke luchtvaart. Daarom stelt de auteur voor om het aan-
tal vliegbewegingen, en niet de geluidbelasting, te beperken. De volgende brief
plaatst dit argument in een breder verband.

Fragment 13: ingezonden brief (25:33)14

De vliegbewegingen over Zürich en omgeving van de afgelopen dagen, die als
tijdelijk worden betiteld (voor wie het gelooft), hebben aangetoond dat er inzake
luchthaven Kloten iets moet gebeuren. Voortdurende belasting van honderddui-
zenden inwoners kan gewoon niet. De cynische opmerking van minister Jeker,
dat ook in het geval van vliegtuiglawaai solidariteit op de eerste plaats komt, moet
zeer scherp worden veroordeeld. Het vliegtuiglawaai moet niet worden verdeeld,
maar gereduceerd. De grootheidswaanzinnige pretentie van Unique Zürich
Airport om Kloten tot de vijfde Europese luchthaven op te blazen, moet een halt
toegeroepen worden. De uitbreiding mag in geen geval toestemming krijgen. De
referendumuitslag was alleen mogelijk dankzij onjuiste cijfers en het verzwijgen
van lang bestaande eisen van de Duitse overheid. Door haar aan het lijntje te hou-
den dacht onze verkeersminister Leuenberger de eisen af te kunnen weren. Een
initiatief om de vliegbewegingen te halveren, biedt goed uitzicht op succes. De
luchthavenlobby zal dan wel weer gaan bazelen over verlies van arbeidsplaatsen,
hoewel de globaliseringshysterie op dit gebied veel meer verliezen veroorzaakt.
Wanneer wint het verstand het eindelijk eens van prestige en geldzucht?

Geluidsoverlast is in deze brief geen lokale bedreiging en evenmin iets wat bur-
gers moeten accepteren. De auteur heeft een algemener denkkader. Hij schrijft
over grote aantallen (regel 3-4) en vraagt om maatregelen (regel 3). Verdeling en
solidariteit zijn geen opties (regel 5-6). Daarvoor in de plaats pleit de auteur voor
een beperking of halvering van de vliegbewegingen (regel 6-12). Daarmee hangen
samen een afscheid van het hubbeleid en de stop van de in 1995 goedgekeurde
bouw van een nieuwe terminal (regel 7-9).

De politiek is het referentiepunt in deze brief: de verlegging van routes (regel
1-2), de kantonale minister (regel 4), het hubbeleid, de uitbreiding, het referendum
daarover, het conflict met Duitsland en de wijze waarop de federale overheid dit
aanpakt. De auteur bekritiseert het beleid en de wijze waarop belanghebbenden het
beleid presenteren op een manier die we ideologiekritiek kunnen noemen. Hij gaat
in tegen:
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– de wijze waarop vliegbewegingen betiteld worden (regel 1),
– cynische opmerkingen (regel 4),
– het creëren van ambities en een overtrokken beeld (regel 7),
– het presenteren van onjuiste cijfers en het achterhouden van informatie (regel 10-11),
– de argumenten van de sector door ze als ‘bazelen’ te omschrijven (regel 13),
– globalisering als hysterie (regel 15), en
– prestige en geldzucht (regel 16).
Geluidsoverlast is in dit discours een ongewenst neveneffect van een ideologie die
verkeerd beleid produceert. In de volgende brief krijgt de kritiek na een rustige
opening een nog fellere toon:

Fragment 14: ingezonden brief (25:63)15

De jongste bijdrage in de Tagesanzeiger over het luchthavenprobleem was de
moeite van het lezen waard. Ook de bijbehorende ingezonden brieven waren
goede lectuur. Ik vraag me alleen af waarom niemand zegt waar het op staat: de op
geld beluste managers belasten steeds meer mensen met hun lawaai, hun vuil en
hun kankerverwekkende gifstoffen. Het leven van onze medemensen is in groot
gevaar. Gaat de winst van deze nooit tevreden geldwolven werkelijk boven onze ge-
zondheid, ons welzijn? Het bedrijfsleven heeft genoeg aan de helft van de huidige
vliegbewegingen en lawaaiige vuilverspreiders zouden geweerd moeten worden.
Het bevreemdt mij dat naïeve politici, die beloofd hebben om de hen toever-
trouwde bevolking te beschermen, de leugens van de ‘unieken’ nog steeds voor
waar aannemen, en ze de kankerachtige groei niet eindelijk stoppen.

Om te beginnen presenteert de schrijver zich als een goed geïnformeerde en rede-
lijke burger. Dan zegt hij ‘waar het op staat’: kankerverwekkende graaizucht en
gebroken beschermingsbeloftes wil hij pareren met een groeistop voor de lucht-
vaart. Hij neemt daarbij stelling tegen andere krantenbijdragen (regel 1, 2) en de
leugens van de luchtvaartsector (regel 10-11). De naam van het vliegveld, Unique,
wordt hier discursief gekanteld in leugens van mensen die zichzelf uniek vinden.
Daarmee ondergraaft de auteur de geloofwaardigheid van de bestuurders. De fel-
heid van deze brief zie ik als het gevolg van een dissonantie. De auteur gaat tegen
het heersende trendargument in. Om dat te onderbouwen grijpt hij niet terug op
‘Heimat’-argumenten, maar gebruikt hij enkele elementen uit het publieke debat,
de kritiek op managers en een ziektemetafoor, en vergroot die sterk uit. Deze
overdrijving is nodig, omdat het trendargument zo sterk is.

8.4 Autonoom

Dit onderzoek draait om de vraag of mensen zich het dominante politieke discours
eigen hebben gemaakt als zij geluidsoverlast van vliegtuigen beschrijven. Om dat
te toetsen, ga ik tot slot in op het tegendeel: argumentaties die geen verband hou-
den met het dominante discours. Daarvan komen er enkele aan de orde.
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8.4.1 Milieuhinder

Het thema milieu komt in de fragmenten die ik tot nu toe heb besproken incidenteel
aan de orde. Mensen gebruiken ‘duurzaamheid’ of de verstoring van ‘de natuur’ als
een nevengeschikt argument in een overwegend consonant of dissonant discours.
Daarnaast zijn er uitingen die geheel worden gestructureerd door de gedachte
dat geluidbelasting een milieuprobleem is. Een dergelijke zienswijze is autonoom,
omdat geluid van de burgerluchtvaart in Zwitserland niet als een milieuprobleem
te boek staat. In het volgende fragment uit een ingezonden brief sluit de schrijver
eerst aan bij het argument dat de groei van de luchtvaart beperkt moet worden.
Daarna maakt hij een overgang naar een ecologisch discours.

Fragment 15: ingezonden brief (25:83)16

(...) Om een zinvolle omvang van het vliegveld te bereiken, heeft het zin niet
alleen het lawaai, maar ook het aantal vliegbewegingen te begrenzen. Het gaat
immers niet alleen om lawaai, maar ook om luchtvervuiling en het verkeer aan de
grond dat op zijn grenzen stuit. Een grens rond 250.000 vliegbewegingen (als er
überhaupt weer zoveel wordt gevlogen!) draagt er toe bij de vastgelopen lucht-
havenpolitiek te ontzenuwen. Alleen een duurzame Luchthaven Kloten, met een
Swiss van bescheiden omvang, met andere woorden het luchtverkeer in sociale,
economische en ecologische balans, heeft toekomst.

In deze bijdrage zijn het lawaaiprobleem en het luchtvaartbeleid onderdelen van een
ecologisch discours. Lawaai is hier een van de vele, met elkaar samenhangende pro-
blemen. De auteur gaat uit van de bestaande politieke problemen en stelt dat met
een ‘duurzaam’ beleid een oplossing gevonden kan worden. Hij refereert duidelijk
aan het heersende discours, maar zonder veel argumentatieve inspanning gaat hij
zelf uit van een ander discours. Dat tekent de autonomie van de argumentatie.

Het volgende interviewfragment bevat ook een ecologisch denkmodel, maar
verwijst veel minder naar het dominante discours. De passage volgt op een vraag
over geluidsgrenzen.

Fragment 16: interview Zürich (66:2)17

R: Ja, dus ergens denk ik, we hebben bij ons op de aarde de grens bereikt. We
hebben de grens bereikt en – ja, we kunnen ook niet weer terug naar het tijdperk
van paard en wagen, ook dat is juist.
I: Mhm.
R: Ik denk dat men ergens grenzen, grenzen moet trekken.
I: Mhm, ja.
R: Terug naar paard en wagen gaat ook niet, maar verder voorwaarts, dus verder
technische ontwikkelingen. Dus ik, wellicht is er een ontwikkeling waarbij ook
het lawaai beperkt zou kunnen worden. Ikzelf, maar daar begin ik totaal irratio-
neel te worden, heb het gevoel, we hebben de aarde al zo uitgebuit, we moeten
halt houden. Ik weet niet of dat wel kan, maar we moeten eens stoppen. Ik zie op

Burgers Zürich Kloten 211

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11



de een of ander manier zo, ik ben bang zo als voor een instorting.
I: Mhm.
R: En hoe ouder ik word, hoe duidelijker wordt dat bij mij. Hoe gaat het verder en
hoe zullen mijn kinderen het hebben? [Er volgt een beschrijving van het resource-
verbruik door computers en mobiele telefoons.]
I: Aha.
R: Dat maakt me bang. En ik denk, met het lawaai is dat op een manier vergelijk-
baar. Lawaai wordt geproduceerd doordat, dat enorme materie, massa omgezet
wordt.

De spreker gaat ervan uit dat vooruitgang onvermijdelijk is, en dat daarmee ook
een ecologische ramp op ons afkomt. Techniek in het algemeen, en vliegen in het
bijzonder, horen bij het moderne leven. We kunnen niet terug. Hij oppert eerst dat
technische maatregelen een verdere vooruitgang mogelijk maken (regel 8), maar
dan slaat zijn betoog om (regel 9). Hij vertelt over zijn angst voor een ‘instorting’.
Het ‘grenzen aan de groei’-discours plaatst deze spreker niet tegenover het ver-
delingsdiscours. Uit andere uitlatingen blijkt ook dat hij nauwelijks op de hoogte is
van het politieke conflict. Vliegtuiggeluid krijgt betekenis in een zeer algemeen
omschreven conflict tussen vooruitgang en ecologie. Er is hier sprake van een
beleefde dissonantie tussen modernisering en ecologie, maar niet tussen het heer-
sende verdelingsdiscours en ecologie. In die zin is het ecologisch discours in dit
stuk autonoom ten opzichte van het beleidsdiscours.

8.4.2 Geluid in context

Een aantal keren leggen mensen nauwelijks een relatie met het beleid, maar wel
met andere waarnemingen. Dat wijkt af van het heersende discours waarin het
geluid van vliegtuigen als een afzonderlijk probleem voorgesteld wordt.

Om de aard en ernst van vliegtuigoverlast te kenschetsen, vergelijken mensen
het vliegtuiggeluid met andere geluiden: autoverkeer, militaire vliegtuigen, heli-
kopters, treinverkeer, kerkklokken, kinderen op straat, buren of vogels. Met name
autoverkeer, treinverkeer en kerkklokken zijn belangrijke referentiepunten. Andere
geluiden gebruikt men om te zeggen dat het vliegtuiggeluid in verhouding minder
storend is, of om te zeggen dat meervoudige geluidbelasting de hinder vergroot.

Fragment 17: interview Zürich (4:21)18

I: Ja, dus het stoort niet, maar zijn er wellicht bepaalde situaties waarin u dat wel
eens stoort of helemaal niet?
R: Ik ga misschien twee à drie keer per week ‘s avonds naar het bos, om te joggen
en daar, moet ik zeggen, daar stoort het mij en eigenlijk alleen omdat ik daar rust
zoek en die vind ik niet. (…) en het is niet de rust in de open ruimte die je hoopt te
vinden, die heb je daar niet. Maar daar, moet ik zeggen, het is niet zo dat ik er niet
mee kan leven, maar daar stoort het mij!
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I: Mhhhm.
R: Vooral omdat ik geen plek meer vind in mijn omgeving waar ik stilte kan hebben
zonder een geluid te horen. Dat is er, bij ons, geloof ik, is dat er nauwelijks nog.

Deze man stoort zich niet aan vliegtuiggeluiden als hij die afzonderlijk beoordeelt.
Drukkend is de algehele afwezigheid van stilte. Hij zoekt tevergeefs rust (regel 4, 5,
9 en 10) en schetst een beeld van een alsmaar lawaaiiger geluidslandschap (regel 8,
9). Later in het gesprek legt hij uit dat met name het autoverkeer hinderlijk is. De
snelweg “is er altijd, en het is een voortdurend monotoon ruisen”. Nog iets later
introduceert hij een andere vergelijking. Zijn woonomgeving is lawaaiig vergele-
ken met de bergstreek waar zijn ouders een vakantiewoning hebben. Daar “hoor je
alleen het ruisen van de beek”. Overlast wordt zodoende afhankelijk van het totaal
aan lokale geluiden en de locatie zelf. Geruis is lawaai als het van de straat afkom-
stig is en een rustige idylle als een bergbeek de oorzaak is. Hinder is afhankelijk
van de omgeving en de verwachtingen die mensen daarover hebben. Niet de akoes-
tiek, maar de semantiek: het geheel van betekenissen waarin de geluidsprikkel zich
voordoet, leidt tot overlast.

In het volgende fragment legt de respondent bij het beschrijven van het geluid
een link tussen verschillende waarnemingen.

Fragment 18: interview Zürich (22:28)19

I: Misschien eerst even over hier, wat hoor je van de vliegtuigen? Kan je dat
beschrijven?
R: Ehhe! Nou, je hoort de vliegtuigen starten en als ze starten, maken ze precies
hier een bocht. En afhankelijk van hoe groot het vliegtuig is, is het dichter over het
huis (…) Ja, als ik daar naar buiten kijk, kan ik het zien en horen.

Deze vrouw beschrijft dat ze het vliegtuig kan horen en zien. De geluidswaarneming
vermengt zij ook met ruimtelijk-visuele waarnemingen, zoals ‘bocht’, ‘groot’ en
‘dichter over het huis’ (regel 4). Auditieve en visuele waarnemingen treft men ge-
regeld in combinatie aan, zoals in de zinsnede: ‘een lawaaiig vliegtuig, dat me
omhoog laat kijken’ (11:39). Ruimtelijke waarneming heeft te maken met zien en
horen, maar ook met tast: ‘die heb je goed gehoord, die kon je strelen’ (67:1) of: ‘die
vliegen vrij laag, en dat voel ik’ (67:4). Een andere respondent beschrijft hoe de
vliegtuigen haar neerdrukken, en dat het donker wordt. (21:33). Deze wijze van
categoriseren staat haaks op het heersende beleid. Daarin worden namelijk ver-
schillende prikkels en zelfs verschillende geluidsbronnen los van elkaar behandeld.
Het multi-sensorisch discours gebruiken sommigen ook om overlast te beschrijven:

Fragment 19: interview Zürich (22:31)20

I: En wat bedoel je met storend? Kan je dat nog een beetje toelichten?
R: Gewoon het lawaai [lacht], dus dat ook als je dat hoort, naar de hemel kijkt en
kijkt, ja, waarneemt.
I: Ja, ja.
R: Dus niet zo dat het gewoon voorbijgaat, maar ook dat je je inhoudt en kijkt.
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Anders dan in veel andere fragmenten is het beleid hier niet aan de orde. De
verstoring bestaat uit horen, zien, waarnemen en voor een moment stilstaan. De
verstoring is een cognitief-lichamelijke interactie met de omgeving. Zij kijkt, luis-
tert, duidt de situatie en reguleert zichzelf tegelijkertijd (regel 5). In het volgende
fragment gaat de meervoudige waarneming bovendien samen met angst voor
neerstorten.

Fragment 20: interview Zürich21

I: Oké, jaja, en kunt u kort omschrijven wat u hier in uw woning hoort van de
vliegtuigen?
R: Nou, dat hangt ervan af hoe de routes zijn, dat is elke dag anders. Ze hebben
bepaalde dagen in de week, dan hebben ze een bepaalde vliegrichting. En als ze
recht over dit huis gaan, ze komen dan behoorlijk laag (...). Alles trilt, en ik heb
het gevoel, die stort zo meteen neer op het huis. Het is behoorlijk luid, en het
stoort dus geweldig.

Het punt is dat overlast hier niet in verband wordt gebracht met beleid of politiek,
en dat het dominante discours ook niet op de achtergrond aanwezig is. In plaats
daarvan vergelijken mensen het geluid van vliegtuigen met andere geluiden. Ook
beschrijven mensen het geluid van vliegtuigen met een repertoire waarin verschil-
lende sensorische waarnemingen, verstoringen en bedreigingen samenvloeien:
trillende ramen en deuren, bukken, dichtbij, laag, zien, onaangenaam, onveilig,
overheen denderen, diep hangen, neerstorten, hoofdpijn, buikpijn, omhoog kijken,
schrikken. Deze manier van overlast beschrijven is ver verwijderd van de beleids-
matige definitie van geluidsoverlast als afgeleide van de akoestische belasting van
vliegtuiggeluiden.22

8.5 Discours en mate van hinder

In de voorgaande analyse ging het om uitspraken, stellingen, onderbouwingen en
discoursen. Tot slot ga ik in op de mate van overlast, zoals die in de interviews naar
voren komt. Vervolgens ga ik na of de mate van overlast verband houdt met het
gehanteerde discours.

In de interviews was het mogelijk om te vragen hoe groot de overlast is, geme-
ten met de standaard hindervraag op een schaal van 0 tot 10. In totaal heb ik van 35
mensen een bruikbaar antwoord gekregen. De geluidbelasting is voor alle mensen
gelijk. Gemiddeld is de hinder 3,3 tegenover 3,5 in het onderzoek van Wirth in het-
zelfde gebied (Wirth 2004). Ook de verdeling van de scores lijkt op de verdeling in
het onderzoek van Wirth. Hieronder staan de hinderscores die ik in interviews
heb opgetekend.
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Bij dezelfde hoeveelheid geluid komt het voor dat mensen geen, een beetje of veel
overlast ervaren. Bestaand onderzoek verklaart deze spreiding mede door niet-
akoestische factoren (zie hoofdstuk 2). Ik neem nu het discours als verklaring van
spreiding en gebruik daarbij de indeling in typen die hierboven beschreven is.

Tabel 3: discours en gemiddelde hinder in interviews Zürich Kloten (n=34)

Hinder

Consonant 2,5

Dissonant: verzet 6,4

Dissonant: overdreven last 0,4

Dissonant: grenzen 5

Autonoom 2,9

Gemiddeld 3,3

Mensen die min of meer meegaan in het dominante verdelingsdiscours hebben
iets minder dan gemiddelde overlast. Wie argumenteert vanuit het ‘Overdreven
Last’-discours, beschrijft een duidelijk lager dan gemiddelde hinder. Binnen het
‘Lokaal Verzet’-discours is de hinder groter dan gemiddeld. De scores van de res-
pondenten van de autonome interviews zijn net onder het gemiddelde, maar ken-
nen een sterke spreiding23. Bij gelijke geluidbelasting rapporteren mensen dus meer
of minder overlast, afhankelijk van het discours waarin zij denken.

We kunnen dit als een aanwijzing zien dat de bekende spreiding in de dosis-
effect relatie te maken heeft met achterliggende denkbeelden. Wat tot nu toe vooral
als niet-akoestische factoren benaderd is, krijgt hierdoor een samenhangend poli-
tiek-sociologisch kader: het discours beïnvloedt de mate van overlast. Grafisch ziet
de samenhang tussen discours en spreiding van hinder er als volgt uit:
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De grafiek neemt de verdeling van hinderscores bij gelijke geluidbelasting als uit-
gangspunt. Daar zijn de gemiddelde hinderscores voor de verschillende discoursen
aan toegevoegd. Zo lijkt een zinvolle ordening in de spreiding te ontstaan. Wellicht
kan de spreiding die men in kwantitatief onderzoek aantreft, verklaard worden als
de bestaande niet-akoestische variabelen en nieuwe vragen zo geclusterd worden
dat zij een discours vormen. Belangrijk is, tot slot, dat elke ‘score’ afhankelijk is van
een denkkader. Er bestaat dus geen ‘echte’ of niet-vertekende hinder.

8.6 Conclusie: verdelingsgevechten

Hoe beleven mensen in de buurt van Zürich Kloten vliegtuiggeluiden? En hoe ver-
houdt zich dat tot het politieke discours en de praktijken van regulering? Hierna
komen eerst de belangrijkste bevindingen aan de orde, en in de laatste subpara-
graaf geef ik antwoord op de onderzoeksvraag.

8.6.1 Cijfers

Dit hoofdstuk gaat vooral over de aard van het verschijnsel overlast, al heb ik de
gevonden typen op onderdelen wel gekwantificeerd. Hoewel de typen argumenten
en discoursen die ik beschrijf een redelijke weergave zijn van wat er in de bevol-
king speelt, geven de frequenties waarin die voorkomen hooguit een indruk van de
samenstelling van het onderzochte materiaal.

Als mensen overlast onder woorden brengen, hebben zij het ook over beleid,
maatregelen, politici en politieke conflicten. Vijfenveertig procent van de argu-
menten waarmee mensen geluidsoverlast beschrijven, is politiek van aard. Delen
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we documenten in volgens het resonantiemodel, dan blijkt dat tien procent van de
documenten overwegend autonome uitingen bevat. Dat autonome argumenten
meer voorkomen in interviews en niet voorkomen in klachten, heeft te maken met
de reikwijdte van het dominante discours. Het verdelingsdiscours dringt zich ster-
ker op in directe politieke interactie. Verder heb ik laten zien dat de gemiddelde
hinderscore per discourstype verschilt. Bij het ‘Lokaal Verzet’-discours is de over-
last duidelijk groter dan gemiddeld, bij het ‘Grenzen aan Verdeling’-discours ook
en bij het ‘Overdreven Last’-discours is de hinder aanzienlijk kleiner dan gemiddeld.

8.6.2 Verdeling

Honderden documenten en duizenden persoonlijke argumenten bevatten keer op
keer concepten, categorieën en verhaallijnen uit het politieke veld. Het verdelings-
discours, gedragen door een coalitie van overheid, bedrijfsleven, wetenschap en
sociale bewegingen, is duidelijk aanwezig in de persoonlijke uitingen. Praktijken
van inspraak, voorlichting, klagen, planning van vliegroutes, referenda en publieke
protesten vormen de persoonlijke betekenistoekenning. Burgers hebben het hub-
argument overgenomen, net zoals het denken in termen van routes, aantallen en
tijden. Het dominante politieke discours resoneert in het dagelijkse leven.

Telkens wanneer mensen geluidsoverlast onder woorden brengen, nemen ze
stelling ten opzichte van beleidsmakers, beleidsmaatregelen, luchtvaartsector en
sociale bewegingen. De persoonlijke verhalen politiseren geluid en positioneren
overheid, sector en sociale bewegingen. Geluid beleven, is beleid evalueren. De cri-
teria voor deze evaluatie vinden mensen vooral in het beleidsproces zelf.

Het dominante hinderdiscours is zelf object van kritiek zodra mensen over hin-
der praten of schrijven. Men bekritiseert het hubargument, de keuze voor de naam
Unique of het gebruik van het begrip solidariteit. Het failliet van Swissair blijkt ook
van belang te zijn voor de beleving. De identificatie met de luchtvaartmaatschappij
als nationaal project is door de luchtvaartbedrijven en de overheid tot stand ge-
bracht. De neergang van Swissair heeft meer ruimte gecreëerd voor kritiek op de
luchtvaart en het beleid en de geconstrueerde vanzelfsprekendheid van economi-
sche ontwikkelingen doorbroken. Twijfel over de economische argumenten mengt
zich met kritiek op ‘graaiende managers’ en pleidooien voor een ‘minihub’. Die per-
soonlijke kritiek is eveneens ontleend aan het politieke discours.

De tijdelijke verlegging van de vliegroutes in de zomer van 2000 is een goed
voorbeeld van de wijze waarop betekenistoekenning en geluidbelasting hand in
hand gaan. De luchthaven en de overheid hebben destijds burgers in de wijde
omgeving voorgelicht over de aanstaande veranderingen. Daardoor zijn mensen
alert geworden. Niet de veranderende geluidbelasting, maar de kans dat de ver-
andering een voorbode zou kunnen zijn van nog veel meer lawaai, heeft mensen
verontrust. De combinatie van voorlichting en onzekerheid heeft ook bijgedragen
aan een voor Zürich Kloten ongekend groot aantal klachten. De wijze waarop het
klagen georganiseerd is, de positie van klachten in het politieke proces en de pre-
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sentatie van beleidsmaatregelen aan de burgers tezamen, verklaren goeddeels de
ontwikkelingen in het aantal klachten. De zomer van 2000 is in dit proces een
symbool geworden. Wanneer mensen vrees, wantrouwen en onzekerheid beschrij-
ven, dan verwijzen zij naar die tijd.

De kracht van het dominante discours blijkt verder als we argumentaties analy-
seren die tegen het verdelingsdiscours in gaan. Ook de afwijkende standpunten
zijn door en door gevormd door het heersende discours. De afwijkende stellingen
laten zich samenvatten in drie verschillende dissonante discoursen: Lokaal Verzet,
Overdreven Last en Grenzen aan Verdeling.

8.6.3 Lokaal Verzet

In het ‘Lokaal Verzet’-discours is lokale geluidbelasting een bedreiging voor het
dagelijkse leven. Het huidige en toekomstige lawaai moet geweerd worden uit de
directe leefomgeving. De productie van lawaai is geaccepteerd, maar het mag niet
neerdalen op het eigen dorp. In beperkte mate is daarbij een rechtvaardiging voor
politiek geweld inbegrepen. Deze bereidheid tot geweld heeft drie oorzaken. Ten
eerste beschrijven burgers het geweld zelf als een uitkomst van een lang en teleur-
stellend politiek proces. Ten tweede is het geweldperspectief onbedoeld deel ge-
worden van het hinderbeleid. De verdelingslogica en de kaarten met vliegroutes
suggereren een aanval op dorpen en steden: de pijlen en lijnen bedreigen de
omgeving als in een gevechtsopstelling (zie hoofdstuk 5). De verdelingskaarten
suggereren een aanval. Ten derde is het geweldsmotief onderdeel van de politieke
cultuur. Men kan zich hier beroepen op de ontstaansmythe ‘Wilhelm Tell’: de
dorpsbewoner die de macht van keizer trotseerde en diens gezant doodde. Deze
traditie alleen is niet genoeg om mensen tot geweld bereid te maken. Er moet een
gevoel van onrecht en bedreiging ontstaan, en daarvoor zorgde het verdelings-
beleid. In een concreet politiek proces wordt het ‘Tell’-motief relevant.

Het verzetsrepertoire is fel, construeert urgentie en bevat naast beschermings-
argumenten ook economiekritiek en een uitgesproken wantrouwen tegen boven-
lokale politici. Tegelijkertijd is er wel vertrouwen in de mogelijkheden van politiek
handelen. Naast de bekende argumenten uit het verdelingsdiscours, zijn er elementen
van klassenstrijd en ecologische argumenten zichtbaar. Luchtvaart is in dit discours
onderdeel van een kongsi tussen het bedrijfsleven en de politiek. Er ontstaat een
beeld van moderniteit als een doordenderende trein, een vaker terugkerende vorm
van moderniteitskritiek (zie hoofdstuk 1). Modernisering en globalisering bedrei-
gen het lokale leven. Niettemin is het mogelijk om van onderop, vanuit de dorpen
en regio’s, effectief tegenstand te bieden. Het denken in termen van verzet onder-
steunt de lokale krachten binnen een federaal model. Het ‘Lokaal Verzet’-discours
roept mensen op om geluid als overlast te beleven, hinder niet te accepteren en poli-
tiek actief te worden. Het recht van spreken is nauw verbonden met de binding aan
een dorp, stad of regio. Alleen wie een ‘Heimat’ heeft, heeft recht van publiekelijk
spreken. Expressie, actie en de toekenning van rechten gaan hand in hand.
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8.6.4 Overdreven Last

Het ‘Overdreven Last’-discours toont de worsteling met de waargenomen voor- en
nadelen van de luchtvaart. Om daarin een duidelijke stelling in te nemen, radica-
liseert men de liberalisering van de luchtvaartsector en de verzwakking van de
bescherming. Hinder is dan niet meer relevant. In het politieke veld is echter tegelij-
kertijd aandacht voor hinder en de vraag hoe die te verdelen. Die spanning lost men
op door hinder te individualiseren en burgers te disciplineren. In dit keuze- en ruil-
perspectief worden mensen zelf verantwoordelijk gemaakt voor de blootstelling.
Bovendien worden geluidbelasting en economische ontwikkelingen als gegeven
gepresenteerd. In meer algemene termen zien we hier het motief van moderniteit
als onstuitbaar proces waar men van moet genieten, en waarin men mee moet
gaan. Hierin schuilen ook erkenning van geluidsoverlast en elementen van ver-
vreemding en dwang. Zelfs de uitgesproken oproepen om vooral niet te zeuren
over geluid, bevatten impliciete erkenning van het probleem. Er is in alle uitingen
een dialoog of conflict met andere posities en actoren. Zelfs de uitgesproken be-
wonderaars van de luchtvaart moeten zich verhouden tot klagers en actievoerders.

8.6.5 Grenzen aan Verdeling

Het ‘Grenzen aan Verdeling’-discours gaat in tegen de groei van de sector en poogt
daarmee het verdelingsvraagstuk op te lossen. De argumentaties zijn doorgaans
fel, uitgesproken, geëmotioneerd en voorzien van reeksen argumenten. De felheid
is te verklaren uit de marginale positie van dit discours. Sprekers en schrijvers
moeten hun argumenten extra aandikken, omdat zij aanzienlijke weerstand ver-
wachten. Anders dan in de andere dissonante argumenten, bevat dit type redene-
ring geen expliciete oproep om gevoelens van hinder al dan niet te uiten. Het argu-
ment is er juist op gericht om een meer algemeen standpunt te omschrijven.
Niettemin suggereert de felheid van de betogen dat geluidbelasting als onrecht
gezien moet worden. De felheid van de hier onderzochte uitingen is tevens een
aanwijzing dat het niet om een gevestigd en vanzelfsprekend standpunt gaat, dat
alleen nog maar geuit moet worden. De eis om de luchtvaart in te perken, radicali-
seert de kritiek op de ‘Hub Züri’ in het politieke discours (‘minihub’). Eerder werd
al duidelijk dat kritiek op het hubbeleid gangbaar is, maar hier is de kritiek pole-
misch en gekoppeld aan de eis om het vliegverkeer in te dammen. In alle uitingen
zien we een discursieve strijd. Regelmatig bekritiseren mensen de heersende dis-
cursieve praktijken en beoefenen ze een soort ideologiekritiek. In termen van alge-
mene moderniseringsopvattingen hebben we hier te maken met een vorm van
reflexieve modernisering. Het volgende overzicht vat alles nog een keer samen.
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Tabel 4: overzicht dissonante discoursen

Lokaal Verzet Overdreven Last Grenzen aan Verdeling

Definities geluidsoverlast Bedreigd en vernietigt
eigen ‘Heimat’

Irrelevant Een algemeen
probleem

Schuldtoewijzing Sector en bovenlokale
politiek

Burgers, media,
sociale bewegingen

Nationale en kantonale
actoren

Verhouding ten opzichte
van ‘hub’

Reguleren Vrijlaten Afschaffen

Regulering emotie Aanwakkeren, uiten Onderdrukken Geen, wel urgentie

Regulering politiek
gedrag

Wantrouwen,
verdedigen, lokaal,

Vertrouwen, toelaten Stemmen, kantonaal en
nationaal

Overgenomen
argumenten

Bescherming, lokaal
belang

Trendredenering Kritiek op ‘hub’, politiek
en managers

Afgewezen argumenten Bovenlokale eisen, groei geluid is probleem Groei, Lokaal, verdeling

Toegevoegde argumenten Klassenstrijd, ecologie Psychologisering
klachten, kritiek media

Ecologie

Mate van overlast Groter dan gemiddeld Kleiner dan gemiddeld Groter dan gemiddeld

Houding tegenover
modernisering

NIMBY Go with the flow Reflexief

8.6.6 Autonoom

In het materiaal heb ik twee typen autonome argumenten benoemd. Ten eerste
plaatsen sommige mensen geluidsoverlast in het kader van ecologie, wat afwijkt
van het dominante discours. Hier gaat de afwijking echter niet gepaard met fel-
heid, overdrijving of andere aanwijzingen voor dissonantie.

Hetzelfde geldt voor het tweede autonome discours: geluid in context. In som-
mige argumentaties maken mensen de hinder afhankelijk van de omstandigheden
waarin de geluidbelasting optreedt. In een aantal gevallen beschrijven mensen ge-
luidbelasting als een mengeling van horen, zien, voelen en lichaamsregulering.

8.6.7 Politieke hinder

De onderzoeksvraag is of het dominante discours resoneert in persoonlijke uitingen.
Die vraag kan met ‘ja’ worden beantwoord wat Zürich Kloten betreft. In lijn met
de eerste hypothese beleven en beschrijven mensen geluidsoverlast van de burger-
luchtvaart in termen van het heersende overheidsbeleid. Overeenkomstig de tweede
hypothese doen zij dat ook buiten de interactie met beleidsmakers. Mensen hebben
het dominante discours verinnerlijk. Wel zien we dat er op afstand van beleids-
makers wat meer ruimte is voor autonome uitingen.

Wat omwonenden van Zürich Kloten beschrijven, is te begrijpen binnen vier
politieke discoursen: het dominante discours en drie dissonante discoursen. Verder

220 Beleid vormt overlast



zijn er twee typen autonome uitingen, die te weinig voorkomen om als discoursen
te onderscheiden. De discoursen structureren de aard en de omvang van de ge-
luidsoverlast.

Dat het dominante discours zo wijdverspreid is, heeft twee oorzaken. Ten eerste
is het verdelingsdiscours via tal van voorlichtingsbijeenkomsten, protestcampagnes
en inspraakprocedures herhaaldelijk aan de burgers voorgelegd. Naast het kanton
hebben ook talrijke gemeenten hun inwoners menig keer opgeroepen om zich een
beeld te vormen van de dreigende blootstelling aan geluid. Daardoor is er een ver-
delingsgevecht ontstaan, waarin alle betrokkenen de aanname delen dat het geluid
verdeeld moet worden. De tweede verklaring voor de reikwijdte van het verdelings-
discours is dus dat het kanton, de gemeenten en de sociale bewegingen een dis-
courscoalitie vormen.

De dominante discursieve praktijken geven een richting van denken en doen
aan, die mensen inderdaad vaak volgen. Mensen zijn echter niet louter volgzaam.
Ze gebruiken voorlichting voor mobilisatie, inspraak voor protest, klachten om
iets te eisen en interacties om de politiek te evalueren. Mensen voorzien standaard-
procedures van persoonlijke uitingen. De subjectiviteit die uit het hier onderzochte
materiaal spreekt, staat niet tegenover het heersende discours: het is er deels door
mogelijk gemaakt. Het beleidsproces heeft specifieke vormen van subjectiviteit
voorgevormd. Het politieke proces kenmerkt zich zowel door bureaucratisering
als door emotionalisering en individualisering. Dezelfde reguleringspraktijk doet
een beroep op het vertrouwen in politieke instellingen én op stelselmatige alert-
heid, reflexiviteit, kritiek en wantrouwen. Er staat een beloning op uitingen van
onvrede, verstoring, overlast en hinder, omdat het beleid deze categorieën relevant
maakt. Gevoelens, in dit geval overlast en het gevoel van lokale dreiging, zijn een
voorwaarde voor het recht van spreken en voor toegang tot het politieke veld.

Mensen kennen de dominante argumenten, zetten zich daar tegen af, nemen
elementen daarvan over en proberen een coherent geheel tot stand te brengen. De
dissonante argumenten radicaliseren onderdelen van het heersende discours. Het
blijkt dat mensen niet zomaar een afwijkend argument naar voren brengen. Men-
sen lijken te weten of aan te voelen dat ze van het dominante discours afwijken.
Men schrijft en spreekt alsof de eigen positie bevochten moet worden en refereert
aan de standpunten die men niet deelt. Het verdelingsdiscours bepaalt wat wel en
niet gezegd kan worden.

Alle drie de dissonante argumentaties zijn een oplossing voor de beleidsimma-
nente tegenstelling tussen trendredeneringen en bescherming, ofwel tussen ‘ge-
luidsoverlast is ondergeschikt’ en ‘geluid is een bedreiging’. Dissonantie verklaart
tevens de ‘Not In My Backyard’-houding van een deel van de Zwitsers24. Het is een
zinvolle reactie op een structurele spanning: enerzijds de nadruk op de baten van
de luchtvaart en anderzijds de gedeeltelijke erkenning van mogelijke schade en de
poging om die te spreiden. In die situatie is ‘NIMBY-ism’ de voor de hand liggende
houding. Burgers kunnen in overeenstemming blijven met grote delen van het
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dominante politieke discours en tegelijkertijd recht doen aan de oproep om zich te
bemoeien met het beleid en alert te zijn op geluid.

Voor wantrouwen geldt iets vergelijkbaars. Mensen ontwikkelen wantrouwen
in het politieke proces. Dit wantrouwen is tevens een oplossing voor een cognitief
probleem. Het dominante discours is in zichzelf strijdig, poogt een conflict op te
lossen en wordt gedragen door elkaar bevechtende partijen. Onder die condities
biedt wantrouwen een mogelijkheid om zich te oriënteren en voorbereid te zijn.

Geluidsoverlast is een product van de discursieve regulering van geluid, hinder en
luchtvaart. Niemand in Zürich beleeft alleen maar een akoestische prikkel. In plaats
daarvan horen mensen politieke besluiten, evalueren ze maatregelen, vrezen ze
machtige marktpartijen, romantiseren ze rust of waarderen ze vooruitgang als zij
een vliegtuig horen. Mensen reguleren hun eigen aandacht en hun politieke gedrag
en roepen anderen op om dat ook te doen. De wijze waarop men dat doet, is afhan-
kelijk van het dominante politieke hinderdiscours voor Zürich Kloten.
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9

Conclusie: beleid vormt beleving

Hoe ontstaat overlast van vliegtuiggeluid? Niet alleen door de geluidbelasting, het
aantal decibel, zoals bestaand onderzoek al liet zien (hoofdstuk 2). Bij dezelfde
geluidbelasting kunnen mensen heel verschillend reageren. Daar kunnen tal van
oorzaken voor zijn: persoonlijk welbevinden, verschillen in omgevingsgeluiden of
geluidsgevoeligheid. In hoofdstuk 2 komt een aantal van deze verklaringen aan de
orde. Wat voor sociologen opvallend is, is dat opleiding, inkomen, leeftijd, geslacht
en andere bekende variabelen nauwelijks verschil maken voor de mate van geluids-
overlast. Bestaand onderzoek maakt ook duidelijk dat vertrouwen in de regule-
rende instellingen, de mate waarin men invloed denkt te hebben op het geluid en
de angst voor ongelukken bepalend zijn voor de mate van overlast. Het lijkt er
bovendien op dat politieke conflicten ertoe leiden dat mensen zich bewust worden
van geluiden en die geluiden als onderdeel van het politieke conflict gaan ervaren.
In deze richting ben ik verder gegaan. Ik heb onderzocht welke betekenis mensen
aan vliegtuiggeluiden geven, en of het overheidsbeleid daarop van invloed is.

De achterliggende gedachte is dat sociale problemen zich niet zonder meer aan
mensen opdringen, maar eerst als zodanig waargenomen moeten worden, mede
omdat onze waarneming altijd selectief is. Verder ben ik ervan uitgegaan dat het
ontstaan van probleemdefinities samengaat met een machtsstrijd. Mensen strij-
den voor de erkenning van bepaalde probleemdefinities en de marginalisering van
andere. In die zin vat ik beleid niet op als een reactie op bestaande problemen,
maar als medevormgever daarvan.

In het eerste hoofdstuk van dit proefschrift heb ik een constructivistisch model
voor sociale problemen geschetst. Dat model voorspelt dat beleidsprocessen een zaak
als problematisch bestempelen en tegelijkertijd die definitie aan mensen opleggen.
Mensen nemen het probleem vervolgens waar zoals het door het beleidsdiscours is
gedefinieerd. Dit wil niet zeggen dat het geluid er helemaal niet toe doet: het geluid
is er, maar wat we ervan vinden staat niet vast. Het vliegtuiggeluid dringt zich aan
ons op. Alleen daarom al moeten we het van betekenis voorzien of het minimaal
leren te ontkennen. De betekenis díe we eraan geven, is echter sociaal geproduceerd.
Het model sluit aan bij wat ook wel ‘contextual constructivism’ wordt genoemd
(Best 1995).



De relatie tussen beleid en beleving heb ik verder uitgewerkt met behulp van het
resonantiemodel. Resonantie betekent echo of weerklank. Beleidsdiscoursen weer-
klinken in de beleving van mensen. Dat model combineert twee benaderingen uit
de discoursanalyse en de sociologie van sociale problemen: de analyse van alle-
daagse en persoonlijke betekenisgeving en de analyse van politieke betekenisge-
ving. Daardoor is het mogelijk om de verhouding tussen ‘private trouble and
public issue’ (Mills 1959) systematisch te onderzoeken.

Uitgaande van het resonantiemodel heb ik de volgende onderzoeksvraag gefor-
muleerd: resoneert het dominante politieke hinderdiscours in de uitingen van
mensen? Ik heb de hypothese geformuleerd dat mensen vliegtuiggeluid beleven
en beschrijven in termen van het heersende overheidsbeleid. Daarnaast heb ik de
hypothese opgesteld dat het dominante hinderdiscours de hinderuitingen van men-
sen structureert als zij in contact zijn met beleidsmakers en wanneer zij niet in
contact zijn met beleidsmakers.

Indien overlast van vliegtuiggeluid gevormd wordt door politieke discoursen,
dan moeten verschillen in het dominante discours ertoe leiden dat mensen het-
zelfde geluid anders beleven. Daarom heb ik twee gevallen onderzocht: Amster-
dam Schiphol en Zürich Kloten. Ik heb voor beide afzonderlijk gekeken naar het
dominante discours en onderzocht hoe en in welke mate dat discours in de waar-
genomen hinder terugkomt. De bevindingen vat ik in dit hoofdstuk eerst samen,
dan volgt het antwoord op de onderzoeksvraag. Vervolgens bespreek ik de sterke en
zwakke kanten van mijn onderzoek, en plaats ik de uitkomsten in een breder sociaal-
wetenschappelijk kader.

9.1 Beleidsdiscours

In Nederland gaat men anders met de geluiden van de burgerluchtvaart om dan in
Zwitserland. Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw benaderen politici, ambtena-
ren en experts het nieuwe verschijnsel vliegtuiggeluid op een voor hen vertrouwde
manier. In Nederland ‘planologiseert’ men geluid: overheid en professionals maken
vooral gebruik van planologische denkwijzen en maatregelen, die tot op de dag van
vandaag de omgang met geluidsoverlast van Schiphol bepalen. In Zwitserland
‘federaliseert’ men geluid: daar bepaalt de federale politiek-bestuurlijke praktijk
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hoe geluidsoverlast wordt gestuurd. In hoofdstuk 5 en 7 heb ik deze processen van
planologisering en federalisering beschreven.

In de beleidsprocessen ontstaan discoursen. Een discours is een ordening in
taalhandelingen. Het is een samenhangend geheel van concepten, story-lines, meta-
foren en categorieën waarmee mensen betekenis geven aan de sociale en fysieke
omgeving. De samenhang berust op sociale praktijken en houdt die praktijken
tegelijkertijd in stand. De stroom van akoestisch georiënteerd onderzoek naar hin-
der is bijvoorbeeld zo’n praktijk. Akoestisch onderzoek is gebaseerd op de aanname
dat geluid de belangrijkste verklaring voor hinder is. Door vooral hier onderzoek
naar te doen en veel minder naar niet-akoestische factoren, is de kennis over niet-
akoestische factoren minder goed ontwikkeld. Daardoor lijkt het alsof die factoren
minder duidelijk of niet objectiveerbaar zijn.

Een beleidsdiscours is zichtbaar als uitspraken en documenten over een onder-
werp gemeenschappelijke kenmerken hebben (structurering) en andere manieren
van redeneren of denken erdoor uitgesloten worden (marginalisering). Een discours
creëert machtsverhoudingen door bepaalde zaken meer en andere minder belang-
rijk te maken, verantwoordelijkheid te definiëren, oplossingen te suggereren en
morele waardering op te roepen. Als een beleidsdiscours door diverse partijen ge-
deeld wordt, is er sprake van een discourscoalitie. Wordt het discours vastgelegd in
maatregelen of instituties, dan is er sprake van een dominant beleidsdiscours.

Rond 2003 verschillen de dominante discoursen over geluidsoverlast in de
twee onderzochte landen van elkaar. Voor Amsterdam Schiphol is er sprake van
een mainport- en milieudiscours. In het geval van Zürich Kloten gaat het om een
verdelingsdiscours. Wel wordt de luchtvaart in beide gevallen door de overheid,
het bedrijfsleven, de wetenschap en deels ook door de sociale bewegingen vanuit
een trendredenering benaderd. Men doet het voorkomen alsof de luchtvaartont-
wikkeling zich opdringt. Internationale concurrentie stelt men voor als een gegeven
waaraan het land zich moet aanpassen. In beide gevallen stellen betrokkenen
geluidsoverlast voor als onvermijdelijk gevolg van deze trend, maar de wijze waarop
men de overlast benadert, verschilt sterk.

In Nederland benaderen ambtenaren, politici, wetenschappers en activisten
geluidsoverlast als een ruimtelijk verschijnsel, dat zij tegelijkertijd als een milieu-
probleem aanduiden. De overheid stelt dat hinder beperkt kan worden zonder de
mainportontwikkeling te blokkeren. De beheersing van geluidhinder definieert
men als een taak van de rijksoverheid. Men denkt in termen van grote gebieden,
akoestische maten, grenswaarden en contouren. De beleidsmaatregelen gaan uit
van een passieve en uniforme bevolking. Tegelijkertijd is het beleidsproces voor
Schiphol erop gericht mensen direct bij het beleid te betrekken. Klachten zijn in
dit verband een synoniem voor hinder.

In Zwitserland daarentegen presenteren overheid, sector en sociale bewegingen
dezelfde geluiden als een bedreiging voor de lokale leefomgeving. Men definieert
het hinderprobleem als onoplosbaar en richt zich daarom op een verdeling van de
lasten. Daardoor ontstaat een verdelingsgevecht. De nationale, kantonale en lokale
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overheid zijn hierbij betrokken. Geluidsoverlast omschrijft men als een kwestie van
routes en aantallen. Net als in Nederland gaat een deel van de beleidsmaatregelen
uit van een uniforme bevolking. Tegelijkertijd is de bevolking door referenda en
lokale politiek sterker betrokken bij het beleid.

In Nederland is geluidbelasting een planningsvraagstuk, terwijl het in Zwitser-
land een verdelingsvraagstuk en een bedreiging voor de eigen geboortegrond of
‘Heimat’ is. Dit verschil heeft belangrijke consequenties. Hoewel de akoestische
belasting vergelijkbaar is, heeft het politieke conflict een heel ander karakter. In
Nederland wordt gezocht naar een ‘positive-sum game’ en worden technische en
ruimtelijke maatregelen gezocht. In Zwitserland ziet men de geluidsproblematiek
als een ‘zero-sum game’ en spitst de politieke discussie zich toe op de rechtvaardige
verdeling van de last.

Tabel 1: kenmerken van de dominante hinderdiscoursen in 2003

Amsterdam Zürich

Beleidspraktijk Planologisering Federalisering

Discours Mainport en Milieu Verdeling

Luchtvaart Trend Trend

Geluidsoverlast Gevolg trend
Planologisch probleem
Milieuprobleem
Beheersbaar
Objectief

Gevolg trend
Bedreiging ‘Heimat’
Ondergeschikt probleem
‘Verdeelbaar’, niet vermijdbaar
Subjectief

Oplossing Positive-sum / win-win Zero-sum

Reguleringsniveau Nationaal Kantonaal, lokaal, nationaal

Beleidsinstrument Contouren, grenswaarden Routes, aantallen

Positie burgers in maatregelen Passief Passief

Positie burgers in proces Actief: inspraak en klagen Actief: kiezen en inspraak

Positie sociale bewegingen Nationaal, raadgevend
Milieu

Regionaal, raadgevend
Lokale bescherming

Ruimere discoursen Liberalisering
Beheersing
Ecologie
Democratisering

Liberalisering
Heimat
Solidariteit
Rechtvaardigheid

Beleidscultuur Hiërarchisch-egalitair Individualistisch-egalitair

9.2 Beleving

Geluid van de burgerluchtvaart heeft voor mensen tal van betekenissen. Eerst pre-
senteer ik enkele cijfers over de typen argumenten die mensen gebruiken. Daarna
komt de omvang van dissonantie, consonantie en autonomie in het empirisch
materiaal aan de orde. Vervolgens ga ik dieper in op de inhoud van de alledaagse
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hindertheorieën van burgers. Tot slot zal blijken hoe de mate van overlast samen-
hangt met het gehanteerde discours.

De eerste grafiek laat zien welke typen argumenten ik heb onderscheiden. Het
gaat om bijna duizend argumenten uit interviews, ingezonden brieven en klachten,
gelijk verdeeld over beide gevallen.

Als omwonenden van Amsterdam Schiphol of Zürich Kloten geluidsoverlast
spontaan beschrijven, dan noemen zij daarbij beleidsmaatregelen, politici, poli-
tieke conflicten of contacten met politieke instellingen het meest. Zelfs als ik
mensen expliciet vraag om geluid te beschrijven, gaan zij snel over tot politieke
uitspraken. Zelden besteden mensen meer dan enkele woorden aan de beschrij-
ving van de akoestische belasting. Mensen kennen beleidsmaatregelen, beleids-
concepten en politieke conflicten, en die gebruiken zij om geluid te interpreteren.
Uitspraken van politici, het effect van beleidsmaatregelen of de betrouwbaarheid
van toezeggingen verbinden mensen aan de beoordeling van geluid. Geluid horen, is
politiek evalueren. Wat dat betreft komen de twee gevallen overeen.

De verschillen tussen de argumenten van omwonenden in Nederland en Zwit-
serland lijken op het eerste gezicht klein, omdat de waarden zelf klein zijn. Het
relatieve verschil is echter aanzienlijk. Milieuargumenten komen in Nederland 1,7
keer vaker voor dan in Zwitserland. Klachten zijn 2,8 keer vaker aan de orde in
Nederland. Lokale leefbaarheid komt daarentegen 1,8 keer vaker aan de orde in
Zwitserland. De verschillen zijn te verklaren uit de verschillen in de politieke dis-
coursen. Geluid van vliegtuigen is in het dominante discours in Nederland een
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Grafiek 1: typen argumenten in Amsterdam en Zürich
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milieuprobleem, terwijl het in het Zwitserse verdelingsdiscours een lokaal leefbaar-
heidsprobleem is. We hebben ook gezien dat klachten in Nederland politiek be-
langrijker zijn dan in Zwitserland. Daarmee overeenstemmend noemen mensen
in Nederland vaker klachten en klagers als zij duidelijk proberen te maken wat
hinder is. Drie typen argumenten hangen met elkaar samen:
– Context (mensen beschrijven dat geluidsoverlast afhankelijk is van de context

waarin het vliegtuiggeluid zich voordoet),
– Akoestiek (mensen beschrijven dat overlast afhankelijk is van de mate van

geluidbelasting), en
– Niet-akoestische factoren – NAF (mensen beschrijven dat geluidsoverlast afhan-

kelijk is van de niet-akoestische factoren wantrouwen, angst en invloed).
In Nederland is het akoestische model een belangrijk onderdeel van het hinderdis-
cours. In Zwitserland is dat veel minder het geval. Dat correspondeert met het feit
dat Nederlanders de akoestische belasting vaker (factor 1,3) als een onderbouwing
van overlast aanhalen en omwonenden van Kloten vaker niet-akoestische factoren
(1,4 keer) en contextfactoren (1,9 keer) aanhalen. De variatie in deze drie typen
argumenten is te herleiden tot het dominante discours. In de sterk verwetenschap-
pelijkte Nederlandse verhoudingen krijgen niet-akoestische redeneringen minder
ruimte.

In dit onderzoek komt aan de orde of het dominante discours resoneert in de argu-
mentaties van mensen. Het resonantiemodel (zie hoofdstuk 3) gaat ervan uit dat de
argumentaties:
– overeenkomen met het dominante discours (consonantie), of
– deels met het dominante discours overeenkomen en er deels van afwijken (dis-

sonantie), of
– overwegend volgens een ander discours opgebouwd zijn (autonomie).
Voor een deel van het materiaal heb ik per document onderzocht of de argumenta-
tie overwegend consonant, dissonant of autonoom is. De resultaten daarvan staan
in tabel 2.

Tabel 2: resonantie in documenten

Consonant Dissonant Autonoom

Amsterdam (n=114) * 46% 45% 10%

Zürich (n=110) 45% 45% 10%

* Door afronding komt het totaal niet uit op 100

Burgers nemen de taal en de logica over die hen door het overheidsbeleid wordt
aangereikt (consonantie). In beide gevallen wordt in bijna de helft van alle docu-
menten het dominante beleidsdiscours vrijwel zonder kanttekeningen herhaald.
Ongeveer even vaak zien we dat documenten een dissonant discours bevatten.
Burgers wijken deels van het dominante discours af en gaan er deels in mee. Er is
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dan sprake van een argumentatief conflict. Een klein deel van de documenten bevat
een overwegend autonoom discours.

Ik heb de verwachting uitgesproken dat het dominante beleidsdiscours ook buiten
de interactie tussen burgers en overheid zichtbaar wordt. Om dat te onderzoeken
zijn zowel bronnen gekozen die in contact tussen burgers en overheid tot stand
zijn gekomen als bronnen die daarbuiten zijn ontstaan. Van de grootste afstand
tussen burgers en overheid tot de kleinste zijn dat: interviews, ingezonden brieven
en klachten. In de volgende twee tabellen staat de omvang van de resonantie per
bron voor Amsterdam en voor Zürich.

Tabel 3: resonantie per type document in Amsterdam

Consonant Dissonant Autonoom

Interviews (n=36) 42% 44% 14%

Brieven (n=36) 33% 61% 6%

Klachten (n=42) 60% 31% 10%

Tabel 4: resonantie per type document in Zürich

Consonant Dissonant Autonoom

Interviews (n=34) 38% 41% 21%

Brieven (n=36)* 31% 64% 6%

Klachten (n=40) 70% 30% 0%

* Door afronding komt het totaal niet uit op 100

Men ziet hier een vergelijkbaar patroon. In alle bronnen overheerst het politieke
discours, hetzij doordat mensen het dominante discours letterlijk overnemen, het-
zij doordat zij daarmee in debat zijn. In maximaal een vijfde van de documenten
(de interviews in Zürich) is de redenering overwegend autonoom. We zien verder
dat er meer autonome uitingen zijn wanneer mensen in interviews aan het woord
zijn en dus niet in contact staan met beleidsmakers. In brieven komen meer disso-
nante uitingen voor en in beide gevallen bevatten klachten overwegend consonante
argumenten.

Tot nu toe is het materiaal vooral kwantitatief weergegeven. Een beperking van
deze weergave is dat we niet weten in welke samenhang mensen de argumenten
naar voren brengen. In de volgende analyses houd ik daar wel rekening mee.
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9.2.1 Consonantie

Het blijkt dat mensen in beide gevallen herhaaldelijk denken en beleven in ter-
men van het dominante discours. Dat blijkt bijvoorbeeld aan de hand van klach-
ten. De aard van de klachten en klagers en hun aantal hangen af van openingen
in het beleidsproces. Wanneer overheid, sector en sociale bewegingen burgers op
de klachtenlijn wijzen en in het vooruitzicht stellen dat klagen helpt, dan neemt
het aantal klachten en klagers toe. Deels vindt bestaande hinder z’n weg naar de
klachtenregistratie, en deels worden mensen geattendeerd op vliegtuiggeluiden
en ontwikkelen zij vervolgens een probleembewustzijn. Het beleidsproces maakt
dat vliegtuiggeluiden voor burgers een belangrijk onderwerp worden. Doordat het
beleidsproces betrekking heeft op toekomstige geluidbelasting, vermengen klach-
ten over actueel lawaai zich met vrees voor toekomstig lawaai. Burgers krijgen er
belang bij om door middel van een klacht hun stem te laten horen. Klagen wordt
een soort stemming over het huidige en toekomstige beleid. Verwachtingen, risico-
percepties en vertrouwen worden in dat proces belangrijker. Tot slot zien we in
beide gevallen dat onvrede over de politieke afhandeling van klachten zich met de
klachten over het geluid vermengt.

De invloed van het hinderbeleid komt duidelijk naar voren in het geval van veel-
klagers, mensen die jaarlijks tientallen of honderden klachten indienen. Anders
dan in Nederland kent men die in Zwitserland nauwelijks. Dat heeft niets te maken
met de aan- of afwezigheid van een ‘klaagcultuur’. Veelklagers ontstaan als een
reactie op veranderingen in het beleidsproces en als gevolg van wijzigingen in de
registratie van klachten. De opkomst van het mainport- en milieudiscours is in
Nederland gepaard gegaan met een sterkere nadruk op burgerparticipatie in plan-
ningsprocedures. Als onderdeel daarvan hebben geluidsklachten over vliegverkeer
rond Schiphol meer politiek gewicht gekregen. In dezelfde tijd, 1989-1990, is tevens
de registratiesystematiek veranderd. Bij het klachtenbureau legde men meer nadruk
op klachten dan op klagers. Men vroeg nadrukkelijk naar tijdstippen van verstoring
en telde elk tijdstip als één klacht. Ook stelde men standaardregistratieformulieren
op die ruimte bieden aan meerdere klachten tegelijk. Dergelijke formulieren ver-
spreidde de klachtenlijn, en later ook actiegroepen, onder omwonenden. De hui-
dige werkwijze is er nog steeds op gericht om per melding meerdere klachten te
registreren.

Burgers hebben zich aan deze registratiewijze aangepast. Binnen één jaar
steeg het aantal klachten per klager van gemiddeld 2,5 naar 15. Het jaar 1990 is
dan ook het geboortejaar van de veelklager. De vormende werking van de klachten-
lijn verklaart dat frequente klachten sterk op elkaar en op de registratiewijze van
de klachtenlijn lijken. In Zwitserland ontbreken de institutionele voorwaarden
voor veelvuldig klagen. Daardoor zijn er minder veelklagers en kennen mensen de
klachtenlijn ook minder goed.

Veelklagers ontstaan door concrete beleidspraktijken. Het grote aantal geluids-
klachten over vliegverkeer rondom Schiphol is het product van het Nederlandse
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hinderbeleid, dat gedragen wordt door overheid, bedrijfsleven en sociale bewe-
gingen. Geluidsklachten nemen stelling tegen geluid én beleid, en maken daarbij
gebruik van de klaagmogelijkheid die het beleidsdiscours geeft.

9.2.2 Dissonanties

Deels nemen mensen het beleidsdiscours gewoon over, deels wijken zij ervan af.
Als de afwijking tot een argumentatief conflict leidt, spreek ik van dissonantie. In
dat geval gaan mensen tegen argumenten in die zij zelf niet zozeer aanhangen,
maar waarvan zij denken dat die door anderen wel worden aangehangen. Mensen
verdedigen zich bij voorbaat tegen bepaalde tegenargumenten. De vraag is tegen
welke andere argumenten mensen zich keren. Als zij tegen het heersende discours
ingaan en er tegelijkertijd deels in meegaan, is er sprake van discursieve dissonan-
tie. Zo zien we bijvoorbeeld dat sommige mensen ronduit zeggen dat ze geen last
hebben van vliegtuiggeluid. In de Nederlandse casus noem ik een dergelijke uiting
autonoom, omdat het beleid er zo nadrukkelijk van uitgaat dat vliegtuiggeluid een
probleem is. In Nederland spreek ik van dissonantie als mensen stellen dat ze geen
last hebben én zich tegelijkertijd verdedigen tegen het beleidsdiscours waarin geluid-
belasting per definitie tot overlast leidt. Wanneer een afwijking van het dominante
discours zonder conflict verloopt, is er geen sprake van dissonantie. Bovendien
gaat het ontkrachten van sommige argumenten samen met het nadrukkelijk aan-
vaarden van andere argumenten. Wellicht nemen mensen delen van het domi-
nante beleidsdiscours over om hun eigen standpunt redelijk te laten lijken.

Dissonanties zijn van belang voor dit onderzoek, omdat in het conflict de
dwingende werking van het beleidsdiscours zichtbaar wordt. Mensen doen moeite
om onderdelen van het beleidsdiscours te ontkrachten, omdat het zich zo nadruk-
kelijk opdringt. Dissonanties zijn ook van belang, omdat daardoor verandering op
gang komt. Festingers cognitieve dissonantietheorie volgend (Festinger 1962), zie
ik overdrijving, ontkenning of ridiculisering als manieren om spanning of incon-
sistenties op te lossen (zie hoofdstuk 3). Ook wantrouwen jegens de overheid of
‘Not In My Backyard’-gedrag kan zo verklaard worden (zie hoofdstuk 6 en 8).

Wat zien we vervolgens in deze twee onderzochte gevallen? Rondom Amster-
dam Schiphol en Zürich Kloten leiden dezelfde vliegtuiggeluiden tot onderling
verschillende dissonante argumenten. Mensen nemen telkens een onderdeel van
het dominante discours als uitgangspunt en vergroten dat uit. Andere onderdelen
van het politieke discours ontkrachten zij. Als deze argumenten een duidelijke
samenhang en effect hebben, spreek ik van een discours. In Amsterdam en Zürich
onderscheid ik vijf dissonante discoursen. Een overzicht van de dissonante dis-
coursen staat op de volgende pagina.

In deze conclusie vergelijk ik twee van de vijf dissonante discoursen. De overige
worden in hoofdstuk 6 en 8 besproken. In het Zwitserse ‘Lokaal Verzet’-discours
zijn vliegbewegingen een bedreiging voor de eigen lokale omgeving: de ‘Heimat’.
Mensen voelen zich genoodzaakt om hun eigen huis of omgeving te verdedigen.
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Enkele keren zien we zelfs dreiging met politiek geweld. Verzet is volgens deze
logica een reactie op onrechtvaardig optreden door de overheid. Het ‘Lokaal Ver-
zet’-discours is in Zwitserland niet autonoom, omdat het op drie manieren aansluit
bij het heersende politieke discours. Ten eerste hebben burgers er door het ver-
delingsbeleid belang bij gekregen om voor hun eigen dorp of regio op te komen.
Ten tweede is er in Zwitserland een sterke nadruk op lokale autonomie en direct
democratische beïnvloeding. Ten derde is het dreigen met geweld een onderdeel
van de politieke cultuur, die terug gaat tot de nationale oorsprongsmythe: Willem
Tell vermoordde de gezant van de keizer om lokale autonomie te behouden.

Tabel 5: dissonante discoursen in Amsterdam en Zürich

Zürich Amsterdam

Lokaal Verzet Grenzen aan
Verdeling

Overdreven Last Niet Klagen Vrijstaat Schiphol

Definitie
Geluidsoverlast

Bedreigt ‘Heimat’ Algemeen
probleem

Irrelevant Irrelevant Teken van
overheersing

Schuldtoewijzing Sector en boven-
lokale politiek

Nationale en
kantonale actoren

Burgers, media,
sociale bewegingen

Klagers, sociale
bewegingen

Landelijk overheid
en sector

Houding t.o.v.
mainport / ‘hub’

Reguleren Afschaffen Vrijlaten Vrijlaten Reguleren

Regulering
emotie

Aanwakkeren,
uiten

Geen, wel
urgentie

Onderdrukken Onderdrukken Uiten,
aanwakkeren

Regulering
politiek gedrag

Wantrouwen,
verdedigen,
lokaal

Stemmen, kanto-
naal en nationaal

Vertrouwen,
toelaten

Vertrouwen Wantrouwen

Overgenomen
argumenten

Bescherming
‘Heimat’

Kritiek op ‘hub’,
politiek en
managers

Trendredenering Trendredenering Geluid is hinder

Afgewezen
argumenten

Bovenlokale
eisen, groei

Groei, lokaal,
verdeling

Geluid is probleem Geluid is hinder,
klachten zijn
relevant

Trendredenering

Toegevoegde
argumenten

Klassenstrijd,
ecologie

Ecologie Psychologisering
klachten,
kritiek media

“Klagers zijn
zeikerds”

Belangen-
verstrengeling,
ideologiekritiek

Mate van overlast Groter dan
gemiddeld

Groter dan
gemiddeld

Kleiner dan
gemiddeld

Kleiner dan
gemiddeld

Groter dan
gemiddeld

Houding t.o.v
modernisering

NIMBY Reflexiviteit Go with the flow Go with the flow Runaway train

Om de ‘Heimat’ te beschermen, wijst men binnen het ‘Lokaal Verzet’-discours de
trendredenering af. Ook keert men zich tegen de eisen van andere burgers of groe-
pen in andere woonplaatsen. De kracht van de trendredenering en van andere
lokale eisen wordt argumentatief doorbroken door andere delen van het domi-
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nante discours (dreiging, recht op zelfbeschikking, lokale autonomie) sterk uit te
vergroten. Het ‘Lokaal Verzet’-discours is dus een herschikking van het bestaande
discours. De combinatie van uitvergroten en afzwakken kenmerkt dissonantie.

In Nederland zien we ook een dissonant discours dat tegen de trendredenering
in gaat, maar op een heel andere wijze. Het ‘Vrijstaat’-discours keert zich tegen de
vermeende noodzaak van luchtvaartontwikkeling in termen van een politiek-econo-
mische analyse en ideologiekritiek. Men beschrijft een verstrengeling van overheid
en sector, die vanwege economische belangen de bevolking verkeerd informeren.
De trendredenering en de ‘macro-actor Schiphol’ vergroot men uit totdat de lucht-
haven Schiphol een doordenderende, onbestuurbare trein lijkt, die alles op zijn
weg verbrijzelt. Deze kritiek leidt echter nauwelijks tot collectieve actie, maar eer-
der tot wantrouwen, pessimisme en individueel klagen. Tegenover de macro-actor
Schiphol positioneren mensen zichzelf als machteloos. Waar het Zwitserse ‘Lokaal
Verzet’-discours zich richt tegen kantonaal beleid en ruimte biedt voor lokale poli-
tieke acties, is het ‘Vrijstaat’-discours een reactie op de vermenging van overheid en
bedrijfsleven op nationaal niveau waartegen niets lijkt te helpen.

Ook onder veelklagers speelt dissonantie een rol. Zoals gezegd maken juist veel-
klagers gebruik van de mogelijkheden die zij aangeboden krijgen. Zij doen wat ver-
wacht wordt en registreren alle verstoringen volgens een administratief stramien.
Tegelijkertijd breken zij daar doorheen, en voorzien zij de klachten van persoonlijk
commentaar. Dat commentaar bestaat uit uitingen van wantrouwen, vertwijfeling,
woede, cynisme en hulpkreten. Veelklagers voelen de tegenstrijdigheid die inherent
is aan het beleid: de overheid, luchtvaartbedrijven en sociale bewegingen roepen
mensen op om te klagen, maar kunnen niet aangeven wat het effect daarvan is.
De klachten lijken gewenst en overbodig tegelijk. Mensen worden aangespoord
om zich persoonlijk te uiten, maar de klachtenregistratie is vooral afgestemd op
bureaucratische gegevens. Deze spanning lossen sommige mensen op door te blij-
ven klagen, wellicht ook door meer te klagen, en Schiphol tegelijkertijd als vrijstaat
voor te stellen. Men maakt gebruik van de klachtenlijn, maar wantrouwt de beleids-
makers. Het wantrouwen, hoe politiek onwenselijk ook, heeft twee functies. Mensen
kunnen zich ten eerste door middel van wantrouwen indekken tegen teleurstel-
lingen. Ten tweede brengen mensen daarmee ordening aan in een tegenstrijdige
situatie.

9.2.3 Autonomie

Naast consonante en dissonante argumenten zien we dat sommige uitingen niet in
het teken staan van het dominante beleidsdiscours. Kenmerkend voor deze uitingen
is dat men zonder moeite afwijkt van het beleidsdiscours.

In Nederland komt het wel eens voor dat iemand geluidbelasting vooral als
lokaal probleem en bedreiging voor de ‘Heimat’ beschrijft. Dat noem ik autonoom,
omdat ‘Heimat’ geen belangrijke categorie is in het beleid in Nederland. Omgekeerd
zijn er in Zwitserland mensen die geluidbelasting vooral als een milieuprobleem

Conclusie: beleid vormt beleving 233



ervaren. Dat wijkt af van het beleid waarin geluidhinder rond Zürich Kloten niet als
een milieuvraagstuk aangemerkt wordt en is daarom een autonome uiting.

9.2.4 Discours en mate van overlast

De samenhang tussen de mate van overlast en het discours waarbinnen mensen
denken is het laatste punt van vergelijking. Deze analyse geldt voor voor zeventig
geïnterviewden. De respondenten wonen in vergelijkbare wijken met ongeveer
dezelfde geluidbelasting. Op de afsluitende vraag van het interview hoe groot de
overlast is op een schaal van 0 tot 10, antwoordden mensen zeer divers. Alle waar-
den van 0 tot 10 kwamen voor. Hetzelfde geluid leidt dus tot zeer uiteenlopende
reacties. Dit verschijnsel is bekend uit bestaand hinderonderzoek en was mede de
aanleiding voor dit proefschrift (zie hoofdstuk 2). Op basis van de discoursanalyse
is de spreiding beter te begrijpen.

De spreiding hangt samen met de discoursen die in dit onderzoek naar voren
zijn gekomen. Wie uitgaat van het heersende discours, rapporteert een gemiddelde
mate van hinder. Wie uitgaat van een dissonant discours, geeft een duidelijk lagere
of hogere mate van hinder aan. In het ‘Overdreven Last’- en ‘Niet Klagen’-discours
is de mate van hinder lager dan gemiddeld. In het ‘Vrijstaat’-, ‘Lokaal Verzet’- en het
‘Grenzen aan Verdeling’-discours is de hinder hoger dan gemiddeld.

Tabel 6: type discours en gemiddelde hinder (0-10) in interviews Amsterdam (n=36)

Hinder

Consonant 4,5

Dissonant: Niet Klagen 1

Dissonant: Vrijstaat 5,4

Autonoom 5,4

Totaal 4,3

Tabel 7: type discours en gemiddelde hinder (0-10) in interviews Zürich (n=34)

Hinder

Consonant 2,5

Dissonant: Verzet 6,4

Dissonant: Grenzen 5

Dissonant: Overdreven last 0,4

Autonoom 2,9

Totaal 3,3

Bij dezelfde akoestische belasting melden mensen een andere mate van hinder als
ze het geluid binnen een ander discours waarnemen. Wie in het algemeen stelt dat
geluid van vliegtuigen geen relevant probleem is, ervaart het geluid als minder hin-
derlijk. Dit kan een manier zijn om dissonantie te vermijden. Er zou een tegenstel-
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ling kunnen optreden tussen het argument dat geluidbelasting niet relevant is en
de eigen hinder. Het is denkbaar dat mensen hun eigen waarneming als minder
hinderlijk ervaren om die tegenstelling te vermijden.

9.3 Antwoord op de onderzoeksvraag

Amsterdam Schiphol en Zürich Kloten laten verschillende beleidsdiscoursen ten
aanzien van geluidsoverlast zien. In de persoonlijke omschrijvingen van geluids-
overlast komen de dominante beleidsdiscoursen duidelijk terug. Ik heb de volgende
onderzoeksvraag geformuleerd: resoneert het dominante politieke hinderdiscours
in de uitingen van mensen? Die vraag kan met een onomwonden ‘ja’ beantwoord
worden.

In lijn met de eerste hypothese blijkt dat mensen vliegtuiggeluid beleven en be-
schrijven in termen van het heersende overheidsbeleid. Overeenkomstig de tweede
hypothese is de conclusie dat het dominante beleidsdiscours ook zichtbaar is als
mensen niet direct met beleidsmakers in contact zijn. Deze conclusie moet genuan-
ceerd worden. Buiten de interactie met beleidsmakers – in interviews – gebruiken
mensen iets vaker autonome argumenten. In direct contact met beleidsmakers – in
de klachten – komen naar verhouding meer consonante argumenten voor (zie tabel 3
en 4). Waarschijnlijk dringt zich het beleidsdiscours meer aan mensen op als zij in
direct contact zijn met beleidsmakers.

Het dominante beleidsdiscours structureert de uitingen van de meeste omwo-
nenden van Amsterdam Schiphol en Zürich Kloten. Zelfs degenen die niet meegaan
met het heersende discours, worden erdoor gevormd. Er zijn maar weinig situaties
waarin mensen zonder moeite buiten het heersende beleidsdiscours blijven.

De relatie tussen beleid en beleving blijkt uit het feit dat mensen het beleidsdis-
cours verinnerlijken en het geluid evalueren als een onderdeel van de verhouding
tussen burgers en overheid. Mensen beginnen letterlijk over politiek en beleid als
zij overlast willen beschrijven. Het discours waarbinnen mensen geluidbelasting
plaatsen, is tevens van invloed op de omvang van de overlast. Bij gelijke geluid-
belasting varieert de mate van overlast met het gehanteerde discours.

De vraag was hoe geluidsoverlast van vliegtuigen ontstaat. Het antwoord is:
mede doordat mensen in beleidsprocessen van en aan elkaar leren hoe zij vliegtuig-
geluiden moeten interpreteren. Beleid maakt het probleem dat het pretendeert te
bestrijden.

Hoe verklaren we dat mensen zo dikwijls gevormd worden door het dominante be-
leidsdiscours? Het wijdvertakte politieke proces, de diverse praktijken van reguleren,
voorlichten en meebeslissen, brengt de meeste omwonenden van de luchthavens in
contact met het heersende discours. Het dominante beleidsdiscours dringt zich aan
hen op en wordt grotendeels voor vanzelfsprekend aangenomen. De discursieve
politieke praktijk disciplineert mensen. Dat verklaart ook waarom verschillen in de
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ervaren geluidhinder nauwelijks met variabelen als inkomen, opleiding, leeftijd en
geslacht samenhangen (zie hoofdstuk 2).

De bevindingen passen meer in het algemeen in het constructivistische model
voor sociale problemen. In Amsterdam Schiphol en Zürich Kloten zien we dat
dezelfde geluiden op verschillende manieren politiek worden gereguleerd. In beide
gevallen komt het beleid grotendeels tot stand door inspanningen van de overheid
en het bedrijfsleven. Nog voor er grootschalige klachten of conflicten zijn, ontwik-
kelt men al hinderbeleid, daarbij soms aangespoord door politiek actieve burgers.
Het beleid geeft vliegtuiggeluid een bepaalde betekenis en draagt die betekenis ver-
volgens over op de bevolking. Op hun beurt ervaren mensen de geluiden primair
binnen de categorieën van het beleid.

Het akoestische model voor geluidsoverlast veronderstelt dat mensen vooral
reageren op geluidsprikkels, en dat daarbij de hoogte van de belasting bepalend is
voor de omvang van de overlast. In dit onderzoek heb ik laten zien dat mensen
actief betekenis geven aan vliegtuiggeluiden. Maar dat wil niet zeggen dat beteke-
nisgeving individueel of oneindig divers is. Er zijn maar enkele typen consonante
en dissonante discoursen: drie in Nederland en vier in Zwitserland. Die typen lijken
bovendien samen te hangen met de mate van overlast en zouden kunnen verklaren
waarom mensen bij gelijke geluidbelasting zo verschillend reageren. Het onder-
zoek laat zien dat de aard en omvang van de overlast afhangt van het discours waar-
binnen mensen het geluid waarnemen. Mensen geven zelf betekenis aan geluid,
maar doen dat met behulp van begrippen en modellen die sociaal geproduceerd
worden. Met andere woorden: “Inventiveness and diversity are always tamed by the
social arrangements within which selves are (...) produced” (Holstein and Gubrium
2000 p.3).

Het beleid definieert de ‘feeling rules’ (Hochschild 1983) voor geluidsoverlast.
Dat mensen zo duidelijk gevormd worden door het heersende discours is evenwel
geen teken voor het bestaan van consensus of cohesie. De dissonanties tonen aan dat
er sprake is van conflicten. Mensen verzetten zich tegen het dominante discours of
zetten de ‘feeling rules’ naar hun eigen hand. Daardoor ontstaan nieuwe dissonante
discoursen. Subjectiviteit vormt zich mede in reactie op de dwingende beleidspraktijk.

9.4 Discussie

Alvorens de uitkomsten van het onderzoek in een breder verband te plaatsen, wil
ik enkele kanttekeningen maken. Allereerst is duidelijk dat het resonantiemodel,
dat in de loop van dit onderzoek tot stand is gekomen, nog verder uitgewerkt kan
worden. In vervolgonderzoek zal ik om te beginnen het onderscheid tussen disso-
nantie als gevolg van beleidsimmanente tegenstellingen en dissonantie als gevolg
van tegenstellingen tussen twee discoursen aanscherpen. Twee aspecten van dit
onderzoek komen hierna gedetailleerder aan de orde: de methodologie en de oor-
zaak-en-gevolgrelatie die ik beschrijf.
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9.4.1 Methodologie

In dit onderzoek ligt de nadruk op een kwalitatieve benadering. Ik heb geprobeerd
de aard van het verschijnsel geluidsoverlast beter te begrijpen. Daarvoor is divers
materiaal onderzocht. Ik heb geen gebruik gemaakt van participerende observatie
om reacties en ervaring van vliegtuiggeluid direct waar te nemen. Daar zijn goede
redenen voor (zie hoofdstuk 4), maar het is denkbaar dat participerende observatie
andere discoursen aan het licht brengt.

De interviews zijn bedoeld om te achterhalen hoe mensen geluid beschrijven
wanneer ze niet in contact staan met beleidsmakers. In de interviews zelf kwam
echter naar voren dat burgers wetenschappelijk onderzoek soms als onderdeel van
het beleidsproces zien. Mensen vroegen mij wat de politieke gevolgen zijn van
mijn onderzoek, of ik iets aan hun situatie kan doen en wie baat heeft bij de uit-
komsten van dit onderzoek. Het is dus denkbaar dat burgers een wetenschappelijk
interview zien als een interactie met beleidsmakers. Anderzijds waren de respon-
denten zelden optimistisch over de invloed van sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
Zij verwachtten vooral veranderingen als gevolg van technisch-wetenschappelijk
onderzoek.

De derde kanttekening betreft de combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve
methoden. Omdat de omvang van geluidsoverlast niet goed verklaard kan worden
met bestaande kwantitatieve variabelen, heb ik geprobeerd om de aard van het ver-
schijnsel beter te begrijpen. Ik heb dit op een aantal punten gecombineerd met een
kwantitatieve aanpak. De uitkomsten van dit onderzoek zijn aanleiding om aan te
nemen dat een samenhangend geheel van niet-akoestische factoren (denkbeelden,
redeneringen en aannames) van invloed is op de aard en omvang van geluidsover-
last. Het onderzoek toont verschillende typen discoursen die overlast mede kunnen
verklaren. Maar in het kader van dit onderzoek is het niet mogelijk om de kwantita-
tieve beweringen verder te onderbouwen. Dat kan wel in kwantitatief vervolgonder-
zoek. Ik pleit ervoor om discoursen als mogelijke verklaring voor de statistische
spreiding in hinderscores op te vatten en de constructie van vragenlijsten daarop af
te stemmen. Dit vereist dat men vragenlijsten ontwerpt die specifiek zijn voor tijd
en plaats. In cross-cultureel onderzoek naar geluidhinder is er aandacht voor ver-
schillen tussen landen (zie hoofdstuk 2). Ook heeft men de laatste jaren gepoogd
om de enquêtevraag over de mate van geluidsoverlast in verschillende talen ver-
gelijkbaar te maken (Fields 2001 b). Deze weg heb ik, wat betreft de relatie tussen
het discours en mate van overlast, ook bewandeld, maar die aanpak is niet onpro-
blematisch. Ik ga uit van het constructivistische standpunt dat mensen binnen
een discours betekenis geven aan hun omgeving. Het hinderdiscours vormt waar-
schijnlijk ook de betekenis van de vraag naar de mate van geluidhinder en de bete-
kenis van het antwoord daarop. Dezelfde score heeft binnen een ander discours
een andere betekenis. Dergelijke verschillen heb ik echter buiten beschouwing
gelaten.
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9.4.2 Oorzaak en gevolg

Hoewel deze studie laat zien dat beleid de beleving vormt, wil ik toch de vraag
opwerpen of oorzaak en gevolg niet omgedraaid moeten worden. Is het niet te ver-
wachten dat de argumenten van burgers sterk lijken op het politieke discours?
Men zou immers kunnen denken dat de (definitie)macht bij ‘de burger’ ligt. Er
zijn twee aanwijzingen dat het beleid in deze wel degelijk de onafhankelijke vari-
abele is. Ten eerste hebben politici, managers, ambtenaren en wetenschappers
concepten en redeneringen bedacht, die vervolgens gangbaar zijn geworden in
het dagelijks leven. Burgers spelen een beperkte en vooral volgende rol in de
onderzochte beleidsprocessen. Daar waar burgers een grotere inbreng hebben,
worden zij opgenomen in commissies waarin zij zich moeten aanpassen aan de
denkbeelden van beleidsmakers, experts en politici. Wat dat betreft laat Zürich
Kloten een ander beeld zien. In Zwitserland hebben burgers meer invloed op het
besluitvormingsproces, vooral door referenda en de beslissingsgerichte politieke
cultuur van overleg en instemming, die daarmee samenhangt. Ten tweede zijn er
sterke aanwijzingen dat specifieke beleidspraktijken, zoals een klaaglijn, het gedrag
van burgers vormen. Mensen vormen hun gedrag volgens de regels van politieke
instellingen. Dat kan aanvankelijk bewust of strategisch gedrag zijn, maar na ver-
loop van tijd wordt het alledaags en normaal.

Men zou ook tegen kunnen werpen dat de persoonlijke uitingen slechts een ver-
bale expressie zijn van gevoelde overlast. Wellicht maken mensen gebruik van de
taal die beschikbaar is om hun innerlijke ervaring aan te duiden, maar verandert
hun beleving daardoor niet. Taal is misschien maar losjes gerelateerd aan de ge-
voelde hinder. In hoofdstuk 3 heb ik de theoretische argumenten besproken die
ervoor pleiten dat taalhandelingen wel degelijk de beleving vormen. Samenvattend
is leren theoretisch onmogelijk als we taal alleen als expressie zien en niet als vor-
mend. In dit onderzoek zijn meer specifieke aanwijzingen naar voren gekomen
voor de vormende invloed van taal. Ten eerste hebben mensen met zichzelf en met
anderen conflicten over taal. Die conflicten zouden we niet verwachten als taalhan-
delingen geen zelfstandig effect hebben. Ten tweede is gebleken dat mensen hinder
voortdurend vermengen met beleid en politiek. Deze koppeling is niet voor de
hand liggend als uitingen over hinder alleen een expressie zijn van niet-gesociali-
seerde beleving. Mensen zouden ook gewoon geluid of hinder kunnen beschrijven,
maar in plaats daarvan voeren zij een politieke strijd wanneer ze hun persoonlijke
problemen beschrijven. Dit gebeurt juist doordat de dominante taal zich aan hen
opdringt.

Een laatste tegenwerping zou kunnen zijn dat de samenhang tussen het be-
leidsdiscours en de beleving terug te voeren is op een derde verklarende variabele.
We kunnen bijvoorbeeld denken aan nationale (politieke) cultuur. Daarvoor zijn de
veranderingen in de loop der tijd echter te abrupt. Veelvuldig klagen bijvoorbeeld is
in Nederland van het ene op het andere jaar begonnen. Cultuur verandert niet zo
snel. Ook zijn algemene culturele kenmerken te weinig specifiek om het beleid en
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de beleving te verklaren. In beide landen zien we dat bepaalde onderdelen van de
politieke cultuur wel relevant worden voor de omgang met geluidsoverlast en andere
niet. Om een voorbeeld te geven van een ontwikkeling die niet aansluit bij de poli-
tieke cultuur: in Zwitserland is de klachtenlijn nauwelijks van belang, hoewel dit
instrument in theorie goed past in de direct democratische traditie. In plaats van
één politieke cultuur is het misschien wel mogelijk om van veranderingen en con-
tradicties in de politieke cultuur te spreken. De Nederlandse klaaglijn bijvoorbeeld
kunnen we interpreteren als een versterking van een egalitaire beleidscultuur. Het
grote aantal klachten botst vervolgens met de hiërarchische beleidstraditie. Gezien
de snelle veranderingen, de selectieve aansluiting bij de politieke cultuur op andere
gebieden en de tegenstellingen spreek ik liever van discursieve praktijken waarin
betekenis wordt gegenereerd, dan van een politieke cultuur.

De genoemde kanttekeningen overziend meen ik dat de voornaamste conclusie
van dit onderzoek overeind kan blijven: het beleidsdiscours vormt de probleemper-
ceptie. In de volgende paragrafen verbind ik deze conclusie met bestaande sociaal-
wetenschappelijke theorieën.

9.5 Risico’s

De bevindingen van dit onderzoek zijn van belang voor de risicosociologie. Geluids-
overlast lijkt deel uit te maken van de opkomst van een risicomaatschappij, zoals
Beck die beschrijft (Beck 1986; Beck 1995; Beck 1999). De verdeling van welvaart
– in dit geval mobiliteit – wordt overschaduwd door de vraag hoe de gevolgen van
welvaartsproductie verdeeld moeten worden. Naarmate welvaart meer vanzelfspre-
kend wordt, dringen de ongewenste neveneffecten daarvan zich meer op. In de
begintijd van de luchtvaart zijn mensen eerder geneigd om hinder te accepteren,
omdat de luchtvaart nieuw, avontuurlijk en veelbelovend is. Democratisering van
de luchtvaart, de overgang van ‘jumbo’ en ‘jetset’ naar ‘air-bus’ en ‘easyjet’, verlaagt
de status van het vliegen. Ook groeit de kennis over risico’s die verbonden zijn met
de luchtvaart. Geluidsoverlast treft alle omwonenden, ongeacht hun sociale positie,
en wordt deels door dezelfde mensen voortgebracht. De theorie van Beck past bij
de geleidelijk toenemende gevoeligheid voor vliegtuiggeluid. Ook het feit dat ge-
luidsoverlast niet beperkt is tot bepaalde sociale klassen zou Beck hebben kunnen
voorspellen.

Bij nader inzien blijkt echter dat de risicotheorie van Beck niet goed te rijmen is
met de uitkomsten van dit onderzoek. Het grootste verschil ligt in de verklaring die
hij aandraagt voor de opkomst van de risicosamenleving. Hoewel Beck deels objec-
tiverende en deels constructivistische redeneringen gebruik (Lash, Szerszynski and
Wynne 1996), is het geoorloofd te stellen dat Beck ertoe neigt risico’s te naturalise-
ren (Adams 1995; Bröer 2007; Burgess 2004).1 Hij verklaart de opkomst van de
risicomaatschappij met behulp van de ‘boemerang’-metafoor (zie ook hoofdstuk 2):
de industriële samenleving produceert steeds meer ongewenste neveneffecten, die
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ontkend, verdund of verdeeld worden. De neveneffecten hopen zich echter op, en
er gebeuren ongelukken. Vergelijkbaar met een boemerang slaan de ongewenste
neveneffecten terug op de industriële samenleving. Het centrale conflict speelt zich
volgens Beck af tussen modernisering en onvoldoende beheersing van de neven-
effecten.

In dit onderzoek heb ik geen steun gevonden voor deze opvatting. Geluidbelas-
ting werd door autoriteiten al als een risico benaderd voordat de belasting niet
meer beheerst kon worden. Vooruitlopend op grootschalige geluidbelasting heb-
ben experts het onderwerp geluidsoverlast al in de jaren vijftig aangepakt. Het
agendapunt geluidsoverlast is gedeeltelijk aan de vooruitziende blik of verbeelding
van experts toe te schrijven. Burgers worden op hun beurt niet alleen door geluid-
belasting geraakt, maar maken zich evengoed zorgen over toekomstig lawaai en
slechte ervaringen met regulerende instellingen. Hier lijkt zelfs een paradox te
ontstaan, zoals Prittwitz dat in andere gevallen ook zag (Prittwitz 1990): naarmate
het hinderbeleid omvangrijker wordt, ervaren mensen het vliegtuiggeluid als pro-
blematischer. De paradox verdwijnt als we accepteren dat reguleringsprocessen
probleemdefinities aan burgers opleggen. Beck schrijft dat de ontkenning van risi-
co’s juist het gevaar tot stand brengt. In het geval van geluidsoverlast zien we dat
erkenning er mede toe bijdraagt dat er een gevarenbewustzijn ontstaat.

Wil dat zeggen dat ‘voorzorg’ schadelijk is? Het voorzorgprincipe zelf niet, maar
het komt aan op de uitwerking. In Nederland, en deels ook in Zwitserland, is voor-
zorg gebruikt om geluidbelasting niet te voorkomen. Hinderbeleid is er doorgaans
op gericht om de groei van de luchtvaart in stand te houden. ‘Voorzorg’ betekent in
dit geval dat we hinder en geluidbelasting accepteren.

9.6 Politieke mogelijkheden

Een deel van het resonantiemodel heb ik afgeleid uit theorieën over sociale bewe-
gingen (zie hoofdstuk 2 en 3). Ik meen dat een constructivistisch gedefinieerd
resonantiebegrip op dat gebied een bijdrage kan leveren. Waarom reageren burgers
en sociale bewegingen in Zwitserland bijvoorbeeld eerder met een NIMBY-houding
op geluidbelasting dan mensen in Nederland? Dat zou verklaard kunnen worden
met het idee van ‘Political Opportunity Structures’ (POS) (Kriesi 1995 zie verder
hoofdstuk 2 en 3). De POS-theorie zou NIMBY-gedrag verklaren uit de decentralere
staatsinrichting van Zwitserland. Die maakt het eenvoudiger en effectiever om
lokale protesten te organiseren. Bovendien is zelfbeschikking dieper verankerd in
direct democratische procedures. In Zwitserland heeft geluidbelasting tot voor
kort echter weinig NIMBY-reacties losgemaakt. Juist het falen van bestaande poli-
tieke arrangementen heeft bijgedragen aan de NIMBY-reacties. Omgekeerd zien we
in Nederland wel NIMBY-gedrag als het om andere zaken dan Schiphol gaat. De
onderzochte gevallen komen wat dat betreft niet overeen met het POS-model.
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Ook op theoretische gronden is een verklaring die gebaseerd is op structurele
mogelijkheden niet bevredigend. Mogelijkheden moeten eerst als zodanig door
mensen waargenomen worden. Daarom krijgen processen van betekenisgeving de
laatste jaren meer aandacht in het onderzoek naar protestbewegingen (zie hoofd-
stuk 3). Hier sluit ik mij bij aan, in het bijzonder bij het begrip resonantie en ‘Dis-
cursive Opportunity Structure’ (DOS) (Koopmans 2004; Koopmans and Olzak 2004).
Op drie punten vat ik de discursieve mogelijkheden echter anders op.

Ten eerste leggen Koopmans en anderen sterk de nadruk op kranten en televisie
als aandragers van een discours. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het beleid
een discours op mensen over kan brengen. Verder laat Van Gestel zien dat het van
belang is om de bron van mediaberichten beter te onderzoeken. Zij laat in twee
gevallen zien dat politici en beleidsmakers grote invloed uitoefenen op bericht-
geving in kranten en op tv (Van Gestel 2006). Algemener geformuleerd: de be-
staande DOS-theorie beperkt ‘discours’ ten onrechte tot publieke discussies.

Ten tweede heeft het huidige onderzoek naar discursieve mogelijkheden een
sterk kwantitatieve inslag. De perceptie van politieke mogelijkheden komt alleen
indirect in beeld. Het is echter nodig, en mogelijk, om met behulp van kwalitatieve
methoden dichter bij de beleving van mensen te komen. Resonantie kan onderzocht
worden als concreet verschijnsel in het dagelijkse leven van burgers. Daarmee wordt
de vormende werking van de discursieve mogelijkhedenstructuur duidelijk. Die
aanpak sluit een kwantificering overigens niet uit.

Het derde tekort in de huidige theorievorming over discursieve mogelijkheden
betreft de opvatting van ‘mogelijkheden’. Ik heb laten zien dat discoursen mogelijk-
heden bieden én een dwingende werking hebben. Mensen staan onder druk om
zich aan het heersende politieke discours aan te passen. Wie afwijkt van het domi-
nante discours, staat onder druk om die afwijking te rechtvaardigen. Het concept
‘discursieve dissonantie’ is geschikt om dit verschijnsel in beeld te brengen.

De discursieve mogelijkheden zoals die hier gedefinieerd worden, kunnen het
NIMBY-gedrag in Zwitserland beter verklaren. NIMBY-gedrag komt voort uit een
tegenstrijdigheid in het politieke proces. Het verdelingsdiscours maakt dat men-
sen toekomstige vliegbewegingen als een bedreiging zien. Hetzelfde discours stelt
het totale aantal vliegbewegingen als onvermijdelijk voor, maar laat ruimte om te
kiezen waar er gevlogen wordt. In die situatie is NIMBY-isme haast voor de hand
liggend. Mensen gaan mee in het heersende discours en radicaliseren de beperkte
speelruimte die het beleid biedt. Bijna twintig jaar geleden vonden Gamson en
Modigliani een vergelijkbare situatie ten aanzien van kernenergie in de Verenigde
Staten (Gamson and Modigliani 1989). Niet de algemeen bestaande mogelijkheid,
maar de specifieke discursieve mogelijkheden en ‘onmogelijkheden’ sturen poli-
tiek gedrag. Binnen een algemene mogelijkhedenstructuur bepaalt het discours
wat over een onderwerp gezegd kan worden, welke zaken een politiek probleem
worden en wat daar aan gedaan kan worden.

De conflicten over geluidbelasting lijken in Zwitserland op het eerste gezicht
samen te hangen met de traditionele tegenstelling tussen conservatieve en liberale
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stromingen, maar de analyse heeft iets anders laten zien. Politieke actoren plaatsen
beleidsmaatregelen op sommige momenten om strategische redenen in dat kader,
terwijl op andere momenten die tegenstelling nauwelijks relevant is. De dynamiek
van de luchtvaartconflicten komt voort uit bestaande verhoudingen, maar leidt ook
tot een herschikking daarvan.

Als de voorzichtige regionalisering van het hinderbeleid voor Schiphol door-
zet, zullen lokale protesten om zich heen grijpen en verdeeldheid onder de bevol-
king teweegbrengen. In Zwitserland zou het de andere kant op kunnen gaan. Het
kanton heeft namelijk een referendumvoorstel ingediend om de ontwikkeling van
de luchthaven Zürich Kloten met geluidsgrenzen te reguleren. Daarmee probeert
men de vastgelopen verdelingsgevechten te doorbreken en een referendum over
een maximum aantal vluchten voor te zijn. Als de beleidsontwikkelingen in beide
landen doorzetten, kent Nederland over vijf jaar meer NIMBY-gedrag dan Zwitserland.

9.7 Moderniseringsconflicten

De bevindingen uit dit onderzoek zijn van belang voor een beter begrip van
moderniseringsconflicten. Volgens Lash en Urry leven wij in ‘economies of signs
and space’ (Lash and Urry 1994): we produceren en consumeren betekenis en
ruimte, en de luchtvaart is daar een goed voorbeeld van. In later werk gaat Urry
nog verder, en stelt hij dat mobiliteit het meest basale kenmerk is van het heden-
daagse sociale leven (Urry 2000). Het netwerk van transnationale vliegbewegingen
lijkt inderdaad het leven van mensen rondom luchthavens te bepalen, maar dat is
geen ijzeren wet of noodzakelijkheid. Ik heb laten zien dat geluidsoverlast mede
voortkomt uit de discursieve constructie van geluid en hinder.

In de onderzochte gevallen zien we dat overheid, luchtvaartbedrijven, weten-
schap en sociale bewegingen elkaar in een discursieve houdgreep hebben. Men
reproduceert bepaalde manieren van denken en reguleren, waardoor conflicten
ontstaan of voortduren. Bovendien ontneemt het heersende discours in beide ge-
vallen het zicht op alternatieve oplossingen. In Zwitserland bijvoorbeeld hoort de
participatie van lokale overheden tot de vaste onderdelen van het beleid. Wat lucht-
haven Zürich Kloten betreft leidt dit overleg tot conflicten. Het overleg mobiliseert
onvrede onder omwonenden en loopt vast. In een institutionele reflex probeert de
overheid om een nieuw, maar soortgelijk, overlegorgaan op te zetten en bestendigt
daarmee het conflict. In Nederland suggereert de planologische aanpak dat de cen-
trale overheid in staat is om geluidsoverlast te beheersen. Daarbij past dat er keer
op keer onderzoek gedaan wordt naar een vliegveld in zee. Het onderzoek is voor
omwonenden een signaal dat de luchthaven in feite op de verkeerde plek is ge-
bouwd. Wanneer het vliegveld in zee dan vervolgens niet gebouwd wordt, ontstaat
de indruk dat de geluidbelasting vermijdbaar is, en dat de overheid de belangen van
de burgers onvoldoende waardeert. Bij gelijke geluidbelasting wordt de overlast
hierdoor groter.
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Wat is in meer algemene termen de oorzaak van deze conflicten? Wellicht houdt
de overheid te weinig rekening met de beleving van omwonenden. Het Neder-
landse planologische perspectief bijvoorbeeld gaat uit van een ruimtelijk probleem
en grootschalige en langlopende centralistische planvorming. Het veronderstelt een
uniforme bevolking: passieve omwonenden, die op een standaard wijze reageren
op geluid. Het Nederlandse hinderbeleid lijkt daarmee sterk op de ‘high modernist
scheme’ (Scott 1998). Geluidsoverlast wordt aangepakt via ‘state simplifications’:
een sterk vereenvoudigde benadering, die bedoeld is om machtsuitoefening moge-
lijk te maken. Scott verklaart de conflicten die hierbij ontstaan uit de discrepantie
tussen de dagelijkse werkelijkheid van mensen en het afstandelijke ‘seeing like a
state’. Ik meen echter dat de conflicten over geluidsoverlast een andere oorsprong
hebben. In veel gevallen is er namelijk geen discrepantie tussen centralistisch beleid
en de dagelijkse beleving. Veel mensen hebben het beleid juist verinnerlijkt. Boven-
dien blijken beleidsvoornemens die meer aansluiten bij de lokale beleving, zoals in
Zwitserland, geen garantie voor een conflictvrije omgang met geluidsoverlast. De
oorzaak van het conflict ligt elders, en wel in de tegenstrijdigheden die het beleid
zelf produceert.

De voornaamste bron van hinderconflicten is de volgende tegenstrijdigheid: de
beleidspraktijk benadrukt al tientallen jaren dat geluid van vliegtuigen een ernstig
probleem vormt. Hetzelfde beleid verheerlijkt en verzelfstandigt de economische
ontwikkeling van de burgerluchtvaart en accepteert daarmee geluidbelasting. Die
normatieve, politieke keuzes worden verstopt achter trendredeneringen en een ogen-
schijnlijk apolitieke aanpak. Ik zal dit verder toelichten.

In beide landen is onder bijna alle burgers en beleidsmakers de redenering
gangbaar dat de luchtvaart van groot economisch belang is. Men heeft zich de
trendredenering eigen gemaakt, die de overheid en de luchtvaartsector uitgedra-
gen hebben. De ontwikkeling van de luchtvaart wordt voorgesteld als een dwin-
gende trend, die vrijwel buiten de betrokkenen staat. De luchtvaarteconomie is
genaturaliseerd: het lijkt alsof zij een opzichzelfstaande zaak is en kan ‘groeien’ als
een levend organisme. Men heeft zich ook de redenering eigen gemaakt dat de
economische ontwikkeling een ijzeren logica kent. De groei bouwt voort op de
nationale geschiedenis en moet in de toekomst onverminderd doorgaan. Verleden
en toekomst worden op één lijn geplaatst, en politieke besluiten in het heden moe-
ten daarbij aansluiten, aldus de strekking van de trendredenering. Deze trendrede-
nering is een voorbeeld van wat sociologen reïficatie noemen: ‘the apprehension
of human phenomena as if they were things’ (Berger and Luckmann 1967 p. 89).
Reïficatie leidt ertoe dat mensen zich moeten aanpassen aan de luchtvaartecono-
mie. De trendredenering maakt de overgang mogelijk van een beschrijving van
economische ontwikkelingen naar normatieve en politieke keuzes, oftewel: een
‘normative leap’ (Rein and Schon 1993).

De belangrijkste politieke keuze die voortvloeit uit de trendredenering, is dat
geluidsoverlast geaccepteerd wordt (zie hoofdstuk 5 en 7). De geluidscontouren in
Nederland beheersen de hinder niet alleen, ze institutionaliseren ook het bestaan
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van overlast. Binnen de kaders van het Nederlandse hinderbeleid is het mogelijk
dat tweehonderd- tot driehonderdduizend omwonenden van Schiphol in vragen-
lijsten aangeven ernstig gehinderd te worden door vliegtuiggeluid. Minstens een
half miljoen mensen rapporteert hinder die minimaal gemiddeld genoemd kan
worden, en minstens honderdduizend mensen rapporteren dat zij in hun slaap
gestoord worden (Interview-NSS 2006; Intomart/GfK 2004; Marsman and Leidel-
meijer 2001; Milieu en Natuur Planbureau 2005; RIVM and RIGO 2006).

Enerzijds leidt de trendredenering ertoe dat geluidsoverlast onvermijdelijk lijkt.
Anderzijds definieert de overheid de geluidbelasting als een serieus probleem. Deze
spanning tussen de trendredenering en problematisering is in Nederland, en deels
ook in Zwitserland, gedepolitiseerd. Wetenschappers en andere experts werden in
commissies bijeengebracht om onpartijdig en objectief vast te stellen waar de grens
tussen last en overlast ligt. In beide gevallen bleek die grens onvindbaar (zie ook:
Bijsterveld forthcoming). Niettemin presenteerden de experts grenswaarden, con-
touren en andere beleidsvoorstellen. In hun voorstellen zijn, soms na conflicten
met de overheid, de trendredenering en andere fundamentele aannames verwerkt.
In beide gevallen legden de experts zelf vast hoeveel geluid onaanvaardbaar is.
Mensen wordt wel gevraagd naar de verstoring van hun dagelijkse bezigheden of
de mate van overlast, maar hen wordt niet gevraagd wat zij aanvaardbaar vinden.
De hinderexperts scharen zich dus achter de overheid door een aantal veronderstel-
lingen over te nemen en van buitenaf te bepalen wat overlast is. Zij versterken de
tendens richting een technocratische en centralistische aanpak. Vooral in Nederland
groeit daardoor een bijna magisch geloof in berekeningen, metingen en contouren.
Wetenschappelijk onderzoek is zodoende onderdeel geworden van het heersende
beleidsdiscours. Vanaf de jaren vijftig is een onderzoekstraditie op gang gekomen
die het overheidsbeleid ondersteunt en tevens door de overheid gefinancierd en
benut wordt. Net zoals Porter eerder beschreef, is ‘trust in numbers’ een manier
om verantwoordelijkheid af te schuiven en onzekerheid te versluieren (Porter 1995).
Het lijkt alsof het hinderbeleid gegrondvest is op wetenschappelijke feiten, maar
achter deze feiten schuilen normatieve keuzes.

Het voorgaande kunnen we samenvatten als een tegenstelling tussen het politieke
streven om het geluid te beheersen en de politieke keuze om geluidsoverlast te accep-
teren. Dit zie ik als een tegenstrijdigheid tussen processen van rationalisering en
emotionalisering. Het hinderbeleid is, vooral in Nederland, gericht op centralisti-
sche, autoritaire en technische maatregelen. Hierin wordt hinder gerationaliseerd.
Tegelijkertijd benadrukt het beleid de beleving van mensen. De overheid maakt hin-
der relevant, schetst dreigingen, belooft bescherming en mobiliseert betrokkenheid.
Hierdoor wordt hinder geëmotionaliseerd. Overheid, sector en sociale bewegingen
roepen mensen op om het eigen leed serieus te nemen en te uiten. Bovendien stellen
zij zelfbeschikking in het vooruitzicht. Gelijktijdige rationalisering en emotionalise-
ring is waarschijnlijk kenmerkend voor de luchtvaart in het algemeen.
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Ik heb in dit boek beschreven hoe mensen omgaan met de tegenstrijdigheden in
het luchtvaart- en hinderbeleid. Simmel volgend zouden we verwachten dat men-
sen vooral ‘psychologiseren’, dat wil zeggen dat zij genoemde tegenstrijdigheden
vooral als een eigen probleem en als persoonlijke beleving ervaren (zie hoofdstuk
2). Voor een deel wijst het resultaat van dit onderzoek in die richting. Maar veel
duidelijker komt naar voren dat mensen geluidhinder politiseren. Men beoordeelt
vliegtuiggeluiden in relatie tot beleidsprocessen en met behulp van criteria uit het
beleid. Men voert als het ware een beleidsimmanente evaluatie uit. In de verschil-
lende dissonante discoursen herkennen we reflexiviteit (Archer 2003; Beck 1986;
Beck, Bonss and Lau 2003; Beck, Giddens and Lash 1994; Giddens 1991). Moder-
nisering leidt echter niet altijd tot reflexiviteit. Vaak reproduceren mensen het
heersende discours zonder dat daarbij reflexiviteit zichtbaar wordt.

9.8 Tot slot

Recentelijk lijken zich in Nederland en Zwitserland steeds meer partijen van het
huidige hinderbeleid af te keren. In Nederland zijn er aanzetten tot een grotere rol
van regionale partijen en is er meer aandacht voor niet-akoestische factoren. Mijn
verwachting is echter dat de kern van het beleid voorlopig intact blijft, aangevuld
met extra maatregelen. Daardoor zal het toch al complexe en contraproductieve
beleid niet verbeteren. De laatste tijd wordt bijvoorbeeld meer informatie over de
geluidbelasting openbaar toegankelijk gemaakt. Via het internet kunnen mensen
volgen wat zij ook kunnen horen. Op het eerste gezicht lijkt deze ‘transparantie’
een vorm van democratisering, maar het is juist de akoestische veronderstelling die
onder druk staat. De cijfers over geluidbelasting bevatten nog weinig informatie.
Het gaat erom wat we bereid zijn te accepteren.

In Zwitserland staat de trendredenering onder druk. Op dit moment wordt
een referendum voorbereid waarin de vraag aan de orde komt of het aantal vlieg-
bewegingen begrensd moet worden tot een niveau onder het huidige aantal. Dit
voorstel is van sociale bewegingen afkomstig. De regering dient tegelijkertijd een
tegenvoorstel in dat gebaseerd is op het akoestische model. Het is mogelijk dat de
trendredenering doorbroken wordt, of dat een ‘akoestische’ aanpak het conflict
moet dempen.

Het politieke vraagstuk hoeveel luchtvaart en geluid wij willen, is verscholen
achter beleidsmaatregelen, onderzoeken, commissies en grenswaarden. Dat wil
echter niet zeggen dat we deze ideologie maar hoeven te ontmaskeren om te zien wat
de ‘ware’ aard van het probleem is. Vliegtuiggeluiden worden door mensen voort-
gebracht en door hen altijd op een bepaalde manier van betekenis voorzien. Het is
wel zo dat de ‘definitiemacht’ op dit moment ongelijk verdeeld is: met name over-
heid en luchtvaartbedrijven staan sterk.
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Grote nadruk op beleving is kenmerkend voor moderne sociale problemen in wes-
terse democratieën. De stad Zürich startte een aantal jaren geleden een campagne
waarbij op tal van plaatsen in de openbare ruimte de volgende zin werd geschre-
ven: ‘erlaubt ist was nicht stört’, of: toegestaan is dat wat niet stoort. Individuele last
wordt zodoende een collectieve maatstaf. In principe kan alles verboden zijn, als
iemand zich er maar aan stoort. Mensen worden niet aangespoord om enige mate
van verstoring te accepteren. Ook valt daarmee de grens tussen last en overlast weg.

De Nederlandse rijksoverheid is al meer dan tien jaar bezig om de onveilig-
heidsbeleving terug te dringen. Recentelijk heeft de regering een ‘belevingsmoni-
tor’ in het leven geroepen om, na het politieke succes van Pim Fortuyn, in de gaten
te houden wat er leeft onder de bevolking. Oppositionele groepen en populistische
bewegingen stellen dat de overheid juist te weinig rekening houdt met wat er ‘op
straat leeft’. Dit boek gaat in zekere zin over ‘wat er leeft’ ten aanzien van geluidso-
verlast van de burgerluchtvaart. Anders dan de Nederlandse overheid en de popu-
listen ga ik er echter niet van uit dat de beleving van burgers een gegeven is waar
beleid en politiek bij kunnen aansluiten. De relatie is omgekeerd, zo blijkt uit dit
onderzoek: wanneer beleid een situatie als problematisch behandelt, zullen men-
sen die situatie als problematisch ervaren. Dit betekent dat belevingsgericht beleid
voor een moeilijke opgave staat, want de beleving verandert onder invloed van
beleid.

Het overlastbeleid draagt ertoe bij dat de geluiden van vliegtuigen als hinder
worden ervaren. Mensen maken zich het dominante discours eigen, relateren het
geluid aan ‘de politiek’ en evalueren de blootstelling in het licht van beleidstoezeg-
gingen. Fijnmazige en wijdvertakte politieke praktijken vormen op die manier de
beleving. Heeft ‘de overheid’ het dus gedaan? Ja, maar wel samen met luchtvaart-
bedrijven, wetenschappers en sociale bewegingen. Men gaat mee in de trendrede-
nering en er is een basale overeenstemming over een beleid dat hinder accepteert
en waarschijnlijk zelfs versterkt. Dit discours leidt tot overlast.
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Noten

Hoofdstuk 1

1 De opkomst van Leefbaar-partijen vanaf 1997 volgt op de aandacht van beleidsmakers voor
leefbaarheid en veiligheid op wijkniveau sind begin jaren negentig. In die zin is de houding
van Leefbaar-partijen en Fortuynisten dat ‘de politiek’ te weinig aandacht heeft voor wat er
‘op straat’ leeft onjuist. De ‘straat’ is juist door het beleid en de gevestigde politiek belangrijk
gemaakt en wakker geschud.

2 Dan helpt het ook weinig dat destijds al bekend was dat harddrugsverslaving vaker niet dan
wel met criminaliteit gepaard gaat. Het beleid van uitbreiding van zorg en koppeling aan
repressie leidt tot een kijk op het sociale leven waar dergelijke gegevens niet in passen.

Hoofdstuk 2

1 Die mobilisering van gevoelens is bij veiligheids- en criminaliteitsbeleid ook duidelijk aan-
wezig, maar niet op alle beleidsterreinen zichtbaar. Voor het belastingbeleid geldt: ‘leuker
kunnen we het niet maken’. Anders gezegd, de rijksoverheid stelt expliciet dat individuele
waardering van belastingafdracht geen relevant thema is.

2 http://europa.eu.int/comm/environment/noise/home.htm

Hoofdstuk 3

1 Zoals gezegd ga ik hier niet in op de sociologie van gevoelens in het algemeen, maar de
vormende werking van taalhandelingen ligt voor de hand wanneer men bijvoorbeeld bedenkt
dat verbale psychotherapie niet alleen uitdrukking geeft aan problemen, maar die ook beïn-
vloedt. Meer in het algemeen is de variatie van gevoelens naar tijd en plaats mede te verklaren
uit leerprocessen, die op hun beurt ten minste gedeeltelijk met behulp van taal plaatsvinden.

2 Ook in de sociologie, van het ‘face work’ van Goffman tot ‘ontological security’ bij Giddens, be-
staat de neiging om consistentie te waarderen en inconsistentie als probleem te beschouwen.

3 Voor onderzoek naar geluidsoverlast betekent dit dat bekende niet-akoestische “factoren”
veranderen in een onderdeel van politieke processen. In plaats van een analyse van factoren
komt een analyse van tegenstrijdigheden en conflicten en de wijze waarop mensen daarmee
omgaan.

Hoofdstuk 4

1 zie ook: http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/, http://onlineqda.hud.ac.uk/index.
2 In Amsterdam heb ik eerst geprobeerd om via brieven met een antwoordvel mensen te

werven, maar de respons was erg laag (één procent).
3 Bovenstaande sites zijn geschikt om kennis te maken met de werkwijze en verschillende

softwarepakketten.



Hoofdstuk 5

1 Mensen konden spontaan meerdere antwoorden geven. Er werd geen lijst met mogelijke
verantwoordelijken voorgelegd.

2 Deze naamgeving is niet vanzelfsprekend. In omloop zijn ook benamingen zoals Bulder-
baan of 09-27 (Buitenveldertbaan).

3 De naam is door de luchthaven gekozen na een oproep aan omwonenden voor suggesties.
Honderden burgers hebben namen voorgesteld. Vervolgens hebben leden van de directie en
de afdeling voorlichting een keuze gemaakt. Dit proces lijkt op een inspraakprocedure. Bur-
gers worden opgeroepen mee te denken en voorstellen te doen. Daardoor moet betrokken-
heid ontstaan en de indruk worden gewekt dat Schiphol geïnteresseerd is in de ideeën van
de omwonenden.

4 Wat overigens ook zinvol zou zijn en in andere gevallen wel gebeurt. Criminaliteitsbestrij-
ding is bijvoorbeeld gericht op het terugdringen van het totale aantal slachtoffers..

5 Stallen en Van Gunsteren (2002) wijzen op een soortgelijke ‘rariteit’ wanneer ze de bouw-
stop in het 35 Ke gebied bespreken.

6 De tekst verwijst naar de werkgelegenheid in Nederland, zonder dat te specificeren. Afhan-
kelijk van de wijze van berekening zijn tussen de 50.000 en 150.000 arbeidsplaatsen ver-
bonden aan luchtvaartactiviteiten. Dat zijn tussen de 0,7 en 2 procent van het totaal aantal
werknemers in Nederland in 2003.

7 Dreigingscenario’s zijn niet specifiek voor ecologische modernisering, maar maken deel uit
van veel beleidsterreinen. Harré e.a. hebben erop gewezen dat een dreigende ecologische
catastrofe altijd deel uitmaakt van milieubeleid (Harré, Brockmeier and Mühlhäusler 1999).

8 Het beleid voor geluidsoverlast draait tot 2003 om geluidscontouren, die inmiddels gedeel-
telijk vervangen zijn door handhavingspunten. De grootte en ligging van de contouren legt
men als volgt in de Luchtvaartwet vast: Binnen de 35 Ke-zone mogen ten hoogste 10.000
woningen liggen; binnen de 20 Ke contour mogen ten hoogste 54.000 (45.000 sinds 2003)
mensen ernstige hinder ondervinden (dit is ca. vijtig procent lager dan in 1990); binnen de
26 dB(A) LAeq-nachtzone mogen ten hoogste 10.100 woningen liggen; binnen de 20 dB(A)
LAeq-nachtcontour mogen ten hoogste 39.000 mensen slaapverstoring ondervinden (dit is
ca. zeventig procent lager dan in 1990). In praktijk is het vaststellen en handhaven van con-
touren nog vele malen ingewikkelder. Er bestaat bijvoorbeeld een maat voor het totale geluid
dat de luchtvaart produceert (Totale Volume Geluid) en er zijn maxima vastgelegd op be-
paalde punten in de ruimte (handhavingspunten). Complicerend werkt ook de overgang van
de oude rekeneenheid Ke (Kosten eenheid) naar de Europese maat Lden.

9 De luchtverkeersleiding is een overheidsorgaan, maar rekent zichzelf in dat rapport tot de
sector.

10 Dit is redelijk onderbouwd voor de periode 1996-2002 die door RIVM en TNO is onderzocht.
Voor de periode 1990 tot 2002, waarvoor het beleid uitspraken doet, is dit minder zeker.
Gaan we ervan uit dat de relatie tussen geluid en hinder constant is, dan is de hinder ten
opzichte van 1990 afgenomen met veertig procent zoals het Natuur en Milieu Planbureau
berekent. Die berekening is gebaseerd op de aanname dat de gevoeligheid voor geluid in die
tijd gelijk is gebleven. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat mensen in Nederland en
andere landen gevoeliger zijn geworden voor geluidbelasting. Minder geluid hoeft daarom
niet samen te gaan met minder hinder. Bovendien geldt de afname vooral voor ernstige hin-
der en niet voor het veel grotere deel van de bevolking dat enigszins of gemiddeld overlast
ervaart.

11 Een vergelijkbare strijd speelt zich ook daarna af. De commissie stuurt Geluidsnet een brief
met een lange lijst van vragen over techniek en berekeningsmodellen in hun benadering.
Daarmee probeert de commissie ook haar autoriteit te herstellen. In korte tijd en zonder
noemenswaardige akoestische kennis lukt het de initiatiefnemers om een alternatief meet-
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net te bedenken en in een proefopstelling te laten werken. De medewerkers van Geluidsnet
aarzelen hoe ze om moeten gaan met de vragen van de Commissie Deskundigen Vliegtuig-
geluid. Uiteindelijk is men niet gedetailleerd ingegaan op alle vragen. Dat zou de autoriteit
van de commissie, die op dat moment sterk onder druk staat, alleen maar bevestigen.

12 Wanneer we alle ernstig gehinderden binnen het 20 Ke-gebied als uitgangspunt nemen dan
woont daarvan 15 procent binnen de 35Ke / 58Lden zone en 85 procent in het gebied tussen
20Ke en 35Ke.

Hoofdstuk 6

1 Bij eerder onderzoek (TNO-RIVM 1998) lag de belasting nog hoger, namelijk op 55 dB(A). Met
dank aan Danny Houthuis van het RIVM voor deze en andere informatie.

2 Voor de dubbel punt staat de nummer van het document, daarachter de nummer van het
tekstfragment. Dit is de nummering van Atlas.ti, die het mogelijk maakt om de fragmenten
op te zoeken en desgewenst te controleren.

3 Destijds werkte ik in hetzelfde bedrijf aan een ander onderzoek, en heb ik de ontvangst en
verspreiding van het rapport van dichtbij meegemaakt.

4 Andere respondenten geven ook aan weinig belangstelling te hebben voor het onderwerp,
maar nemen dan meteen stelling tegen het dominante discours dat stelt dat geluidbelasting
een probleem is. Zij gaan dan in debat met het beleid of rechtvaardigen zich nadrukkelijk.
Vandaar dat dergelijke uitingen onder ‘dissonantie’ vallen.

5 Een vergelijkbaar betoog vinden we in de Volkskrant van 9 augustus 2005 onder de kop
‘Zinloos geluid is een plaag’.

6 http://www.stichtingbam.nl/Informatie/BAM-Informatie.htm bezocht begin 2005
7 http://www.stichtingbam.nl/Comite/Comite.htm
8 Korenwolf is een plaatselijke aanduiding voor een wilde hamster. In Limburg kwam het dier

eind jaren negentig in kleine aantallen voor. De stichting ‘Das en Boom’ hield een regionaal
bouwproject tegen door zich met succes op de Europese habitat richtlijn te beroepen die de
korenwolf beschermt. Das en Boom en andere groepen hebben nadien met succes andere
diersoorten aangevoerd om grootschalige bouwplannen tegen te houden.

Hoofdstuk 7

1 Nachdem wir nicht am Meer liegen, ist der Anschluss an das Luftmeer umso wichtiger.
2 Luftverkehr wird sich in Zukunft nur zwischen den grossen Zentren des Kontinents abspie-

len, er wird auch dem Verkehr über die Meere von Kontinent zu Kontinent dienen. Unser
Land muss sich in den Verkehr einschalten, ob es ihm passt oder nicht, wenn es nicht ins
Hintertreffen geraten will. Nur dann wird die Konkurrenzfähigkeit unserer Exportindustrie,
des Handels-, des Bank- und des Fremdenverkehrs gewährleistet sein, wenn der schweizeri-
schen Geschäftswelt dieselbe Raschheit der Abwicklung der Geschäfte ermöglicht wird wie
der ausländischen Konkurrenz.

3 Unabhängig von diesen Einsichten sei mit allem Nachdruck festgehalten, dass der Lärm
nicht erst dann zu bekämpfen ist, wenn er nachweislich die Gesundheit schädigt, sondern
schon, wenn er lästig ist. Der Bürger hat einen grundsätzlichen Anspruch auf Ruhe, auf
Bewahrung vor akustischen Behelligungen, auf Integrität seiner – diese Ruhe einschlies-
senden – persönlichen Sphäre.

4 De juridische benadering omvat dus een democratieopvatting. De scheiding tussen
privépersoon en staatsburger, tussen technisch-economische en politieke processen wordt
opnieuw ingedeeld.

5 1. Das Fliegen stellt einen technischen Fortschritt dar, der aus dem modernen Leben nicht
mehr weg zu denken ist. Touristen, Geschäftsleute, Staatsmänner benützen das Flugzeug,
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um die Reisezeit zu verkürzen. …..Das Fliegen entspricht daher berechtigten volkswirt-
schaftlichen, militärischen touristischen, sozialen aber auch mancherlei privaten Interessen.

6 Zu den legitimen und schützenswerten Interessen der Menschen gehört zweifellos auch
das Recht auf Ruhe, auf Freisein von Belästigung durch Lärm. Da aber nach dem heutigem
Stand das Fliegen mit Lärm verbunden ist, muss es notwendigerweise zu einem Konflikt
kommen zwischen dem Interesse am Fliegen und dem Interesse am Schutz der Ruhe.

7 Die radikalste und endgültige Lösung des Lärmproblems bestände darin, den Interessen-
gegensatz zu beseitigen. Dies wäre dann erreicht wenn das Fliegen ohne Lärm möglich
wäre. ..…Man muss jedoch darnach trachten .. zwischen den entgegenstehenden Interessen
einen vernünftigen Ausgleich zu schaffen.

8 Die Kernfrage ist die folgende: Wann ist de Flugzeuglärm für die Bewohner von Siedlungen
in der Umgebung eines Flugplatzes aus sozialhygienischem Gesichtspunkt unzumutbar?
Diese Frage kann wohl nicht generell, sonder nur für jeden Flugplatz einzeln beantwortet
werden. Die Antwort hängt von Faktoren ab, die an jedem Ort wieder anders sein können
(z.B. Zahl und Zeitpunkt der Überflüge, Flughöhe… Empfindlichkeit der Bevölkerung usw.)

9 Noise and Number Index: een maat voor de akoestische belasting.
10 In der Diskussion über die künftige Entwicklung des Luftverkehrs und die Erweiterung der

Flughafenanlage ist die Frage der Bekämpfung des Flugzeuglärms von besonderer Bedeu-
tung. Die Zunahme des Flugbetriebes und die Steigerung der Leistungsfähigkeit wirkt sich
auch in der Steigerung des Lärms aus.

11 ‘Der Regierungsrat ist entschlossen, von diesen verschiedenen Möglichkeiten zum Schutze
der Bevölkerung gegen Flugzeuglärm, der dass heute übliche Mass übersteigt, Gebrauch zu
machen’.

12 Dit voorstel wordt niet opnieuw in stemming gebracht maar zo sterk verkleind dat toestem-
ming van het volk niet nodig is.

13 In de naam Milieudefensie is de beschermingsgedachte trouwens ook zichtbaar. Maar het
milieu, en niet de burgers, is het directe object van bescherming. Die redenering ligt ook
besloten in de naamgeving SSF.

14 Der Flughafen Zürich soll seine Rolle als eine der grossen Europäischen Drehscheiben des
Weltluftverkehrs wahrnemen können.

15 In Nederland is het vertoog over ‘graaiende managers’ ook aanwezig, maar tot nu toe alleen
incidenteel gekoppeld aan luchtvaart en hinder.

16 Die Landesflughäfen sollen sich der Nachfrage folgend entwikkeln können, auch wenn ….
die Belastungsgrenswerte nicht überall eingehalten werden können.

17 Vanwege publieke twijfels over de onpartijdigheid in de afhandeling van klachten door de
geprivatiseerde luchthaven heeft het kanton een sterk afgeslankte versie van een kantonaal
klachtenbureau in het privatiseringsvoorstel opgenomen. Bijna alle klachten komen echter
binnen bij de luchthaven.

18 ‚..der Konzentration des Fluglärms auf ein immer engeres Gebiet entgegenzuwirken ..
(und) zu prüfen ..ob im Sinne einer ausgewogeneren Verteilung der weiter Richtung
Westen fliegenden Flugzeuge eine breitere Fächerung möglich ist’.

19 Van soortgelijke kaarten die enkele jaren later gemaakt zijn, heb ik kunnen achterhalen dat
bebouwing bewust weggelaten is om mensen niet ‘ongerust te maken’.

20 Overigens heeft Jeker binnen de regering en in de raad van commissarissen zijn verdelings-
beleid tot het einde toe verdedigd. Maar vooral binnen zijn eigen partij is de weerstand te
groot.

21 De voorzitter van de SBFZ zegt begin 2001 nog in een interview dat het onwaarschijnlijk is
dat er grote manifestaties komen. Bovendien zou zijn organisatie daar niet toe oproepen.
Anderhalf jaar later is hij een van de sprekers op een, mede door de SBFZ opgezet, openbaar
protest.
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22 Hij herhaalt de uitspraak ‘Solidarität statt Sankt-Florian’. Sint Florian verwijst naar de
Zwitserse versie van het NIMBY-verwijt. De Sint Florians wens luidt, vrij vertaald: O heilige
Sint Florian, ontzie ons huis, steek andere aan.

23 Omdat het voor Zwitserland typerend is dat de ‘civil society’ een belangrijke rol speelt in het
beleidsproces, kunnen we wellicht zeggen dat de oorsprong van het hinderbeleid gedeelte-
lijk in de politiek ligt.

Hoofdstuk 8

1 I.: Und wie geht das weiter, wird das mehr Fluglärm geben, weniger, gleich bleiben? R.: Ja
für mich, keis Problem. Wenn ich die wirtschaftlich Laag aaluege, denk ich: es wird nüd
meh! Mi hoffed ja alli, daß d’Swiss überlebt – me hoffts,, säg emer es eso -, und wennd
d’Swiss nüd überlebt und dä mit höp, hpp Züri’ definitiv stirbt dänn wird Züri wahrschinli
en Provinzflughafe, chuum meh, mit allne wirtschaftliche Nach- also: was halt alles inbe-
griffe isch.

2 R.: Eine Drehscheibe ich glaube, der Flughafen Zürich wird NIE eine Drehscheib – ich den-
ke die Deutschen werden stark. Genf ist am wachsen, Mailand ist am wachsen, ich glaube,
das gibt eine Verzettelung. Ich glaube nicht, daß der Flughafen Zürich maßiv wachsen wird,
und als Drehscheibe: glaub ich nicht!

3 KZ10: Der Herr J. klagt über Fluglärm. Sagt es bleibe keine andere Wahl als handgreiflich
zu werden. Sagt es seie möglich die Flieger über seinem Haus “abzuknallen”. KZ4: Das
Maß ist voll, es reicht mit diesem Lärmen. Wenn das nicht aufhört tut er sich eine Waffe zu
und bombadiert so einen Flieger nieder ! Bitte zu gegebener Zeit anrufen, er schon paarmal
angerufen, jedoch ohne Erfolg. Er ist sehr verärgert.

4 Den Fluglärm bekämpfen, Fünf Starts pro Tag, TA vom 29. 8.
Regierungsrat Homberger bezeichnet die Öffnung der Blindlandepiste über Mittag als
nicht lärmrelevant. Wie weit will und kann er es noch treiben mit der Bewilligung von
zusätzlichem Fluglärmterror gegen die Gemeinden im Süden des Flughafens Kloten?
Versteht der Volkswirtschaftsdirektor nicht, dass er mit diesen Entscheiden die Lebensquali-
tät von vielen zehntausend Anwohnern massiv bis zur Unerträglichkeit reduziert, oder
interessiert es ihn nicht? Die bedingungslose Ausweitung von wirtschaftlicher Tätigkeit
ohne Rücksicht auf Mensch und Natur erinnert an Steinzeitkapitalismus und Bananen-
republiken. Wir alle müssen unsere Gemeindebehörden im Zusammenhang mit der Flug-
lärmbekämpfung fordern und unterstützen.

5 Wer auch immer die im TA abgebildete Lärmverteilungskarte verbrochen hat, sollte mal
drüber nachdenken, ob es so was wie Kantonsimperialismus gibt. Wir im Aargau haben den
Lärm des Flughafens Zürich mitzutragen, weil er Bundesinteresse ist, aber wenn Kanton
und Stadt Zürich Zahlen über die vom Lärm Betroffenen veröffentlichen lassen, gibt es die
betroffenen Mitkantone plötzlich nicht mehr, eine weisse Fläche, lärm- und zahlenmässig
sind die anliegenden Kantone nicht mehr vorhanden. So stimmen die Zahlen nur für den
zürcherischen Abstimmungskampf, in Wirklichkeit sind sie aber anders. Das ist die Dop-
pelmoral Zürichs: Je nachdem, wie es besser passt, ist etwas Sache des Bundes oder des
Kantons. Es ist der kleine politische Betrug, es sind die fortwährenden politischen Lügen,
die nerven. Dies ist arrogant und unsolidarisch.

6 Sehr geehrter Herr M., ……und wiedereinmal verstehen wir die Welt nicht mehr, warum?
Bitte um Antwort, Besten Dank.

7 Stark verwurzelt
Das Absturzrisiko verharmlost, Forum vom 8. 8. So viel Unkenntnis, wie sich im Leserbrief
von Thomas Morf aus Pfaffhausen findet, tut weh. Wieder einmal wird im «Forum» ge-
schrieben, dass sich die Bewohnerinnen und Bewohner des Zürcher Unterlandes freiwillig
dort niedergelassen hätten und somit auch verpflichtet seien, den zusätzlichen Fluglärm
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über sich ergehen zu lassen. Nicht alle Menschen hier haben sich jedoch in den letzten 40
Jahren neu angesiedelt. Viele wohnten schon vorher im Unterland. So auch unsere Familie,
die ihren angestammten Wohnsitz nachweislich seit Anfang des 17. Jahrhunderts im Nor-
den des Kantons hat, lange Zeit, bevor es Flugzeuge und den Flughafen gab! Deshalb sind
wir nicht gewillt, noch mehr Fluglärm zu ertragen und die von Morf als Vertreter des Ver-
eins Flugschneise Süd-Nein propagierte Variante Grün (neue Parallelpiste) zu akzeptieren.
Die schon bisher grosse Lärmbelastung wird im Unterland akzeptiert, nicht aber eine noch
weiter gehende Beeinträchtigung, wie sie eine Variante Grün mit sich brächte.

8 Ich denk, das ist hier ein Arbeiterquartier und die Gegenden, also ich sag mal Zürichberg,
Zürichseeküste die sind natürlich schon..Die Leute sind dort stärker, also finanziell, es ist da
mehr Macht, und die können sich anders wehren, und man wird das denen auch nicht
zumuten.

9 Fluglärm stört nicht! «Ich war kürzlich in Miami. Unser Hotel war ganz in der Nähe des
Flugplatzes. Während 24 Stunden im Tag erlebten wir jede Minute einen Start oder eine
Landung. Ich lernte Anwohner des Flughafens kennen und wir diskutierten über den Flug-
lärm. Das Resultat war verblüffend – der Fluglärm interessierte sie gar nicht. Sie wohnen
schon seit Jahren dort und haben schalldichte Fenster einbauen lassen, wobei die Stadt die
Hälfte der Kosten getragen hat. Die Leute dort sind zufrieden, sie machen Partys am Pool
und der nahe Flughafen stört sie überhaupt nicht. In der Schweiz wird wegen dem Flug-
lärm ein grosses Theater gemacht, sogar Petitionen werden eingereicht. Dieses Geschrei
nützt doch nichts! Wir alle brauchen den Flughafen. Auch wir wohnen in einem vom Lärm
betroffenen Quartier, aber er stört uns nicht.»

10 Hij zegt dat we met het vliegveld moeten leven. Zelfs in dit pleidooi voor de geneugten van
moderniteit en tegen overlast is een element van dwang en fatalisme aanwezig.

11 Seit Otto Lilienthal 1891 den ersten Gleitflug ausführte und den Gebrüdern Orville und Wil-
bur Wright 1903 die ersten gesteuerten Motorflüge gelangen, ist die Zeit nicht stehen
geblieben. 1939 und 1941 gab es bereits die ersten Düsenflugzeuge. Heute verbinden diese
hoch entwickelten Flugkörper alle Kontinente unserer Erde. Nur ewiggestrige Menschen
können sich an dem so genannten Fluglärm stören. Es gibt keine Vorteile ohne Nachteile.
Den Fünfer und das Weggli kann man auch beim Thema Flughafen nicht haben.

12 Doch der Leserbrief von Willy Schwendinger hat mich ziemlich erzürnt. Es steht jedem
mehr oder weniger offen, seinen Wohnsitz zu wählen. Doch erstaunlicherweise ziehen
immer mehr Menschen in die Nähe eines Flughafens, die erhebliche Probleme mit dem
Fluglärm haben. Wer sich für einen Wohnsitz in der Umgebung eines Flughafens entschei-
det, muss Lärm in Kauf nehmen. Ich bin selber auch vom Fluglärm betroffen und ärgere
mich manchmal, weil ich wegen eines startenden Flugzeugs meine Musik kaum mehr
höre. Doch man kan nicht alles haben: zentrale Wohnlage und ländliche Ruhe zugleich.

13 Symptombekämpfung und St. Florian helfen nicht weiter. Wenn das Lärmproblem dauer-
haft gelöst werden soll, ist eine massive Reduktion der Flugbewegungen in Kloten erforder-
lich.

14 Die Flugbewegungen der letzten Tage über Zürich und Umgebung, die als temporär
bezeichnet werden (wers glaubt), haben gezeigt, dass bezüglich Flughafen Kloten drin-
gendster Handlungsbedarf besteht. Dauerbelastung durch Fluglärm von einigen Hundert-
tausend Einwohnern darf einfach nicht sein. Die zynische Bemerkung von Regierungsrat
Jeker, dass auch beim Fluglärm die Solidarität Vorrang habe, muss schärfstens verurteilt
werden. Der Fluglärm soll nicht verteilt, sondern reduziert werden. Dem grössenwahnsin-
nigen Anspruch des Unique Zurich Airport, Kloten zum fünftgrössten europäischen Flug-
hafen hochzustilisieren, muss Einhalt geboten werden. Die neue Ausbaustufe darf auf
keinen Fall bewilligt werden. Das Abstimmungsresultat darüber kam nur dank falscher
Angaben und Verheimlichung von schon lange vorhandenen Vorstössen deutscher Behör-
den zu Stande. Diese Vorstösse glaubte unser Verkehrsminister Leuenberger mit Hinhalte-
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taktik meistern zu können. Eine Initiative zur Halbierung der Flugbewegungen hätte sehr
gute Aussichten auf Erfolg. Die Flughafenlobby würde dann wieder von Arbeitsplatzverlust
schwafeln, obschon die Globalisierungshysterie weit mehr diesbezügliche Verluste verur-
sacht. Wann endlich siegt die Vernunft über Prestige und Geldgier?

15 Der jüngste TA-Beitrag über das Flughafenproblem war lesenswert, auch die dazugehörigen
Leserbriefe waren gute Lektüre. Ich wundere mich nur, dass niemand das Kind beim Namen
nennt: Geldgierige Manager überziehen immer mehr Leute mit ihrem Lärm, ihrem Dreck
und karzinogenen Giftstoffen. Hier ist das Leben unserer Mitmenschen in grosser Gefahr.
Geht der Verdienst dieser nie zufriedenen Scheffler tatsächlich über unsere Gesundheit,
unser Wohlbefinden? Die Wirtschaft ist mit der Hälfte der heutigen Bewegungen gut be-
dient, und lärmige Dreckzerstäuber sollten Landeverbot bekommen. Auch befremdet es
mich, dass blauäugige Politiker, die versprochen haben, die ihnen anvertraute Bevölkerung
zu schützen, die faulen Sprüche der ‘Einzigartigen’ immer noch als bare Münze nehmen,
ihrem krebsartigen Wachstum nicht endlich Halt gebieten.

16 Um eine sinnvolle Grösse des Flughafens zu erreichen, macht es Sinn, nicht nur den Lärm
zu plafonieren, sondern auch die Flugbewegungen. Es geht ja nicht nur um Fluglärm, son-
dern auch um die Luftbelastung und die an Grenzen stossende Verkehrsinfrastruktur am
Boden. Eine Grenze bei 250 000 Flugbewegungen (wenn überhaupt wieder so viel geflogen
wird!) festzusetzen, trägt wesentlich dazu bei, die festgefahrene Flughafenpolitik zu ent-
krampfen. Nur ein nachhaltig betriebener Flughafen Zürich mit einer Swiss moderater
Grösse – also ein Flugbetrieb im sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Gleichgewicht
– hat eine Zukunftschance.

17 R.:…Ja, irgendwie denke ich, wir sind bei uns auf der Erde an die Grenze gekommen. Wir
sind an die Grenze gekommen, und – ja, wir können auch nicht wieder ins Kutschenzeital-
ter zurückgehen, auch das ist richtig. I.: Khmhm. R.: Ja. Ich denke, irgendwie muß man
Grenzen, Grenzen ziehen. I.:Khm. – Ja
R.:Zurück zur Kutsche geht auch nicht, aber weiter vorwärts, also weiter technische Ent-
wicklung. Also ich, möglicherweise gibts ne Entwicklung, wo auch der Lärm eingeschränkt
werden könnte. Ich selber, aber das geht bei mir total in den irrationalen Bereich, habe das
Gefühl, so daß wir die Erde schon so ausgenützt haben, wir müssen mal Stopp machen. Ich
weiß nicht, ob es überhaupt geht, aber wir müßen mal Stopp machen! Ich seh irgendwie so
–ich hab wie so Angst vorm Kollaps. I.:Khm. R.:Und je älter ich werde, umso deutlicher wird
das bei mir. Wie geht das weiter und was wird mit meinen Kindern? (beschrijft energiever-
bruik en resourcenverbruik voor pc en mobiele telefoon) I.:Aha. R.:Das macht mir richtig
Angst. Und ich denke, mit dem Lärm ist das irgendwie ähnlich. Der Lärm wird ja erzeugt
dadurch, daß enorme Materie, Massen irgendwie umgewandelt werden.

18 I.: Ja. Also: es stört Sie nicht, aber es gibt vielleicht einzelne Situationen in denen Sie das
schon mal stört, oder überhaupt nicht?..R.: Ich gehe vielleicht zwei- bis dreimal in der
Woche am Abend in den Wald,zum Joggen und dort muß ich sagen, dort stört es mich und
eigentlich nur darum, weil ich dort die Ruhe suche, und die finde ich nicht…. und es ist
dann nicht die Ruhe im Freiraum, die man erhofft, die hat man dort nicht. Aber dort, muß
ich sagen, es ist nicht so, daß ich nicht damit leben kann, aber dort, muß ich sagen, dort
stört es mich! I.: Khmhmm. R.: Vor allem weil ich keinen Ort mehr finde in der Umgebung,
in dem ich die Ruhe haben kann, ohne ein Geräusch zu hören. Das gibt es, bei uns, glaube
ich, gibt es das kaum mehr.

19 .: Vielleicht erst mal hier; was hört man hier von den Flugzeugen? Kannst Du das beschrei-
ben? R.:Ähä! Aso, du höörsch d’Flugi schtarte; und wänns schtarted, macheds da grad
d’Schleife. Und je nachdem wie groß s’Flugi isch, isches nööcher überem Huus… Ja, wän-
nich da useluege, dänn gsehn ichs und ghöörs.
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20 I.: Und was meinst Du mit störend; kannst Du das etwas erläutern? R.: Eifach de Lärm
(lacht); eso daß au, wännt das ghörsch an Himmel luegsch und luegsch, ja, das wahr-
nimmsch. I.: Ja. Ja.
R.: Also nüd so, das es eifach verbiigaat,weisch, sondern daß au innehaltisch und luegsch.

21 I.: OK, jaja. – Und äh, können Sie kurz beschreiben, was Sie hier in der Wohnung hören von
den Flugzeugen? R.: Also – , das kommt drauf an wie die Fluglinien sind; das ändert ja jeden
Tag. Sie haben bestimmteTage in der Woche, da haben sie eine bestimmte Flugrichtung.
Und wenn das gerade über dieses Haus geht, die kommen dann recht tief, (..) Es vibriert
alles und ich habe dann das Gefühl, der stürzt jetzt gleich aufs Haus. Es ist recht laut und es
stört also gewaltig.

22 Het multi-sensorische repertoire lijkt te passen in een stelling van Steven Connor (2004):
hoe meer we ons concentreren op een afzonderlijke zintuiglijke waarneming, hoe eerder die
vermengd raakt met andere percepties.

23 De spreiding binnen de andere discoursen is minder groot.
24 Burgers gebruiken die kenschets ook als verwijt tegenover elkaar en spreken van ‘Sankt-

Florians’ politiek.

Hoofdstuk 9

1 In het werk van Beck vindt men twee verklaringen voor het ontstaan van risico’s. Soms stelt
hij dat risico’s zich steeds meer aan mensen opdringen, omdat ze nu eenmaal bedreigend
zijn. Op andere momenten legt hij meer nadruk op risicopercepties en beschikbaarheid van
kennis als filter tussen gevaar en beleving.
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Summary

Policy annoyance
How policy discourses shape the experience of aircraft sound

If policy treats a situation as problematic,
people will experience the situation as problematic.

How do people get annoyed about aircraft noise? In this thesis, I interpret noise
annoyance from the perspective of political-sociology. Approaching noise annoy-
ance in this way contributes to our understanding of a typical, modern, social prob-
lem. Air mobility is a symbol of modern life. It spans nearly the entire globe and has
a highly localized impact where it touches the ground. Air mobility is, at the same
time, highly valued and intensely contested, with noise annoyance often being a
major part of conflicts that surround airports. It seems evident that increasing
noise levels lead to increasing annoyance among airport neighbors. However, noise
annoyance research has consistently shown that sound pressure in and of itself
does not sufficiently explain noise annoyance (as is discussed in chapter 2). People
experience the same sound in different ways and it seems that in western countries
the same sound is now experienced as more annoying than forty years ago. More-
over, differences in annoyance hardly correlate with income, education, age or sex.
Instead, distrust, anxiety and the idea that one cannot control noise, increase
annoyance, as survey research can show (chapter 2). Citizens who distrust political
authorities experience sound to be more annoying, which in turn strengthens dis-
trust. Historically, it seems that political conflicts simultaneously bring forth the
appreciation and disapproval of sound. In sum, our understanding of how annoy-
ance comes about is insufficient and there is reason enough to consider whether
political processes contribute to the perception of sound as a problem.

In this research, I take a step back from traditional statistical analyses of
noise annoyance and focus on what people really mean when they talk about
annoyance. I search for the influence of policy on people’s experience of aircraft
noise. This is done with the aid of discourse analysis.



Discourse resonance

I propose a new model for understanding the relationship between public and pri-
vate discourses, a model which combines macro-sociological and micro-sociological
approaches: the discourse resonance model (chapter 3).

Discourse is defined here as a pattern in language that is used to give meaning to
the world; in this case, aircraft sound. I’m investigating the influence of policy dis-
courses on personal discourses. The power of a policy discourse lies in its ability to
exclude alternative ways of thinking and acting. That power is greatly enhanced if
otherwise conflicting groups share certain assumptions and form discourse coali-
tions. In everyday life, people might draw on policy discourses when they give
meaning to aircraft sound. The question is whether the dominant policy discourse
resonates in people’s lives.

Resonance means echo or repercussion. In short, the discourse resonance
model is comprised of three possible relationships:
1. Consonance: people reproduce the dominant policy discourse unconditionally.
2. Dissonance: people reject parts of the dominant discourse and accept others.

Rejection leads to an argumentative conflict.
3. Autonomy: people do not reproduce the dominant discourse, which does not

lead to an argumentative conflict.
The basic idea of this model is, that a policy discourse is of prime importance
among all social relations in which aircraft sound is furnished with meaning. People
might follow a dominant policy discourse, but they might also deviate from it. The
discourse resonance model states that deviation leads to conflict. I call this conflict
discursive dissonance: the experience of tension or contradiction between discourses
or within a discourse. The conflict arises from the disciplining power of the domi-
nant discourse, against which people struggle. To resolve the conflict, people will
strongly embrace parts of the dominant discourse, play down other parts and create
new arguments. In the case of autonomy, these conflicts do not exist. With the reso-
nance model in mind, I formulate the following research question: does the domi-
nant noise annoyance policy discourse resonate in peoples utterances?

Method: comparative discourse analysis

If policy influences the perception of aircraft sound, we should see that people
experience sound differently in different political contexts. Therefore, I have com-
pared two cases that are similar in many respects, but with different noise policies:
Amsterdam Schiphol and Zurich Kloten (see chapter 4). Part of the research has
taken place in areas with similar noise levels. Both cases comprise material about the
policy process (policy documents, pr-material, web-pages, interviews and participant
observation) and contain material about personal experience (89 semi-structured
interviews, 250 noise complaints, 148 letters in major newspapers and 29 public
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enquiry statements). Within the personal material, all utterances in which people
describe annoyance were singled out. Following, I have analyzed which arguments
people use to support the statement that aircraft sound is or is not annoying. This is
done in part with qualitative analysis software (Atlas.ti 4.2), which led to more than
fourteen hundred coded segments. Inductively, these arguments were clustered
into types and discourses. Deductively, I have searched for the policy discourse
within these personal arguments and for references to policy processes and actors.
The research aims at understanding annoyance and tracing processes of meaning
making. Therefore it is mainly qualitative in kind, combined with quantitative analysis.

Main findings: two policy discourses (1950-2004)

Aircraft sound became a policy problem during the 1950s in both Amsterdam and
Zurich. In Amsterdam (chapter 5), planners and policy makers raised the issue and
turned to scientists for estimates of future annoyance. Afterwards, politicians, the
media and eventually citizens began voicing concerns about noise exposure. In con-
trast, citizens were more important from the outset in Switzerland (chapter 7).
However, their concern has been swiftly incorporated into established policy pro-
cesses. Politicians, industry and experts dominated and continue to dominate the
policy discourse in both cases.

In both cases, a strong trend argument is visible. Early on, politicians and indus-
try presented the growth of air mobility as a necessary trend and as part of vital
global competition. They suggested that national history is intertwined with the
(air) transport sector. Government and industry presented air transport develop-
ment as a natural process that is inevitably heading towards growth. This argument
covered up political decisions. The trend argument was hardly challenged in the
past and remains almost unchallenged today. The trend argument became domi-
nant partly because it was institutionalized in policy related science. Scientists have
worked out noise annoyance criteria that incorporated this trend argument. Most
noise limits include the assumption that noise annoyance has to be accepted to
a large degree. Politicians, on their part, legitimated noise policy with reference
to science-based criteria. But scientists were in fact unable to find unambiguous
acoustic definitions of noise annoyance.

Next to these similarities we find differences in the way aircraft noise is regu-
lated. In The Netherlands, the noise issue is dominated by a planning approach.
Politicians and experts define noise as a national problem, which can be solved by
central planning policy and noise limits for wide areas. Experts figure prominently
in the planning practice. From the 1980s onwards, the planning approach became
mixed with ideas from ecological modernization. Annoyance developed into an
environmental issue, which mobilized national environmental movements. Ecolo-
gical modernization led to a new, positive-sum logic: a promise from policy makers
to expand the airport and alleviate noise exposure at the same time. Following the
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Dutch policy concepts I have termed this the mainport and environment discourse,
which became dominant from the 1990s onwards. During the 1980s and 1990s,
the Dutch government also attempted to get more citizens involved in the policy
process, giving rise to a contradictory situation: noise policy was still based on
expert knowledge, standard annoyance reactions, central planning and a passive
population, but the process itself mobilizes social movements, people and their
own judgments.

In comparison, politicians and industry regulate aircraft noise in a federalist way
in Switzerland, leading to what I term a distribution discourse. Local, regional and
national governments have a say in this process, with an emphasis on the regional
government (the Kanton). Citizens are repeatedly involved in airport policy through
referenda. Decisive for the emergence of this distribution discourse was a policy
change that took place at the end of the 1990s. The liberalization of civil aviation led
to more lenient noise abatement policies in Switzerland and the Kanton pleaded for
new flight paths under the heading of “distribution”. Within the distribution dis-
course, aircraft noise became redefined as something that had to be distributed
differently. Aircraft movements and flight paths became the defining characteristics
of noise in the public debate. This is in contrast with The Netherlands, were annoy-
ance is primarily defined as an acoustic noise load in large areas. The distribution
policy coincided with a regional consultation process, new legislation, a conflict
with Germany and the spread of information on possible flight paths by the airport.
The possibility that aircraft movement might be distributed differently in the future
alarmed many communities and citizens. The ensuing conflict even undermined
existing consultation bodies. Noise seemed to threaten local communities or, as
they say in Swiss German, Heimat.

In sum, policy processes mobilized concern about future aircraft noise and
annoyance in both cases, which turned sound into a risk.

Main findings: people’s discourse

Contrary to the acoustic definition of noise annoyance, people actually make aircraft
noise meaningful in everyday life (chapter 6 and 8). They relate sound exposure to
their particular situation and experiences. This does not mean that humans are free
to give any meaning to aircraft sound. My research shows a clear pattern in the
variety of annoyance reactions, demonstrating that policy is a defining feature of
noise experience in four ways:
1. People explicitly refer to policies when they talk about annoyance.
2. Consonance: people use the policy discourse.
3. Dissonance: people struggle with the policy discourse.
4. The discourse people use influences their level of annoyance.
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First, politics and policies are a major issue when people talk about aircraft sound.
Even when explicitly asked to judge the quality of the sound, people switch to the
quality of the policy.

Second, what people say is often consonant with the dominant policy discourse.
People regularly use the concepts, story lines and logic of the annoyance policy. In
The Netherlands, for example, complaints are an important part of noise policies.
Therefore, Dutch people talk about annoyance as a matter of complaints, while
Swiss people do this much less. Swiss people, however, mention local living condi-
tions more often, which is in line with the dominant discourse in which noise is a
threat to Heimat or the native area.

Noise complaints show how the dominant discursive practice structures noise
annoyance in detail. The content and amount of complaints follows from the policy.
In The Netherlands, complaints have become more important in the mainport and
environment discourse. The Dutch government redefined itself as being complaint-
responsive and displayed interactive policy making as a part of airport planning.
Citizens were advised to raise concerns about different policy proposals. This advice
turned complaints into a vote on planning policy and became a way of expressing
concern about future noise. When policy offered a window of opportunity, the
number of complaints went up. Furthermore, between 1989 and 1990 the agency
switched from a registration of people to emphasizing separate complaints. People
were invited to note every single instance of noisy planes. Between 1989 and 1990,
the number of complaints registered per person rose from 2.5 to 15, making 1990
the year in which “serial complainers” were born. Altogether, noise annoyance
policy brought forth massive complaints in The Netherlands.

Third, the dominant discourse leads to conflicts or dissonance. People struggle
with dominant ways of thinking. For example, we see that serial complainers use the
complaint procedure to sharply criticize policy and the complaint agency in particu-
lar. Dissonant complaints reproduce the policy discourse, strongly opposing it at the
same time. In general, dissonant arguments can be explained by the disciplining
power of the dominant discourse. People who deviate from the dominant discourse
make a big effort to justify their deviation. They argue against the dominant policy
discourse even when this is not necessary.

Different policy discourses give rise to different dissonances. A case in point is
the “local resistance” discourse in Switzerland, which is characterized by a perceived
threat to the community. This threat justifies a militant opposition, which, since
2003, has actually led to instances of violent action by citizens. The local resistance
discourse fiercely opposes the dominant policy. But it also builds on it because
people are invited to be concerned about noise in their community by politicians,
industry and social movements. Local resistance furthermore is a decisive element
of Swiss politics and political culture: Swiss national history is said to have started
with William Tell, the mountain peasant who stood up against the emperor and
killed his envoy. People who stick to a resistance discourse, exaggerate the “local”
arguments of the dominant discourse. This can be characterized as conservative or
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Not In My Backyard behavior. However, a more sociological explanation starts with
the contradiction in the dominant policy discourse. Noise is presented as a threat to
everyday life yet inevitable. If people adopt both perspectives at the same time, all
they can do is protect their own backyard. The protection of one’s own backyard is
radicalized because the distribution policy has eroded existing institutions that
might channel local demands. NIMBY’ism is a product of Swiss noise policy, and
therefore much less prominent in The Netherlands.

In many ways, people use the dominant discourse or struggle with it. Rarely, I
found people that were unaffected by it and reasoned in an autonomous way.

Fourth, the policy influences personal noise experience through the level of
annoyance. Depending on the discourse, people, on average, reported a higher or
lower annoyance. This effect is visible for all consonant and dissonant discourses
people employ. This statistical correlation between discourses and annoyance mer-
its further research. Altogether, the variety of noise perceptions in 516 personal
documents can largely be explained by the dominant political discourse.

Conclusion: policy shapes annoyance

The dominant political discourse clearly resonates in everyday life. Resonance hap-
pens when citizens take part in a political process and at a distance from politicians.
Therefore, I conclude that the effect of the policy discourse goes beyond strategic or
temporary compliance with “the rules of the game”. The policy discourse deter-
mines what people can and cannot say. In part this is a form of consonance, which
means that people internalize and reproduce the dominant discourse. Partly people
are in conflict with the dominant discourse, which I have described as dissonance.
Discursive dissonance offers a sociological explanation of NIMBY’ism.

I explain the wide impact of a policy discourse with the scope of policy practices.
Information provided by authorities, consultation, referenda, complaint procedures
and other policy measures regularly bring people into contact with the dominant
policy discourse. People become socialized in policy processes. In everyday life, pol-
icy concepts become taken for granted lay understandings of noise. Consequently,
conflicts arise in particular from contradictions within the policy discourse. In both
cases, the dominant policy stirs up individual concerns and describes noise as a
serious threat and future problem. Yet hat same policy claims that noise annoyance
cannot be avoided completely. The political decision not to avoid annoyance is
hidden behind science, particularly in The Netherlands, where all parties accepted
the acoustic definition of noise annoyance and noise contours became a fetish. In
Switzerland, expert knowledge is more openly and more often politicized. What we
see here is a process of rationalization and emotionalization of noise annoyance.
Government, industry, science and social movements approach annoyance in a
bureaucratic way. At the same time, people are urged by these parties to be alert and
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react emotionally. This tensions leads to a politicized way of dealing with noise
annoyance in daily life.

Altogether, the discourse resonance model explains why the same sound is
perceived differently in Switzerland and The Netherlands. The model can contrib-
ute to risk theories and social movement theories and merits further elaboration
(chapter 9).

My findings might be relevant for other policy issues as well. Everyday experi-
ence is highly valued by politicians these days. This research indicates that there is
no straightforward way to do justice to what people experience. Major shifts in
policy actually change people’s experiences and perceptions. If policy treats a situa-
tion as problematic, people will experience the situation as problematic. As I have
shown, some people will follow the policy discourse while others will partly go
against it. In the case of aircraft sound, this mechanism explains noise annoyance
quite well. The way government and industry approach annoyance, shapes our
everyday understanding of aircraft sound.
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