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“ (...) in the water supply all the social strata are connected to the 
same pipe. When one looks at ‘forest skeletons’ in ‘rural idylls’ far 
removed from industry, it becomes clear that the class-specific barriers 
fall before the air we all breathe. In these circumstances, only not eating, 
not drinking and not breathing could provide effective protection. And 
even that only helps to a degree. After all, we know what is happening 
to the stone in buildings and the lichens on the ground. Reduced to a 
formula: poverty is hierarchic, smog is democratic. (...). Risks display 
a social boomerang effect in their diffusion: even the rich and powerful 
are not safe from them.”

Als we de socioloog Ulrich Beck mogen geloven verkeren wij in 
een tijdperk van risico’s, te weten globale en omvangrijke risico’s 
hetgeen hij heeft samengevat in zijn concept van de ‘risicomaa-
tschappij’. Volgens de Duitser ging met de industrialisatie het 
ontstaan van risico’s gepaard wat tot de opkomst van de risico-
maatschappij heeft geleid. De overgang van de ene maatschappij-
formatie naar de andere, van industriële klassenmaatschappij naar 
industriële risicomaatschappij, hangt nauw samen met moder-
nisering. In het bijzonder betreft het de breuklijnen binnen de 
modernisering die zich door technologische rationaliseringsont-
wikkelingen en veranderingen van arbeid en organisatie voordoen 
en tot een reflexieve modernisering hebben geleid: haar premissen 
en grondbeginselen worden onderwerp van de maatschappelijke 
discussie en het wetenschappelijke discours. Dat brengt met zich 
mee dat de legitimatie van het moderniseringsproces in het geding 
is omdat de bestrijding van het tekort, d.w.z. armoede niet meer 
als legitimatie aangehaald kan worden. Zijn er echter empirische 
gegevens en argumenten te vinden die deze these ondersteunen 
en hoe verhouden deze zich tot het thema “The Rise and the Fall 
of the USA?”

Als we het thema op een zodanige manier benaderen, moet 
gesteld worden dat het concept van de risicomaatschappij niet los 
gezien kan worden van ontwikkelingen in het Westen in het alge-
meen. De productie van risico’s als uitvloeisel van moderniserings-
processen kan ergo niet beperkt worden tot de VS. Met dit gegeven 
voor ogen kan inderdaad gesteld worden dat door mensen gepro-
duceerde risico’s qua intensiteit en reikwijdte in vergelijking met 
vroegere periodes de laatste 50 jaar zijn toegenomen. Voorbeelden 
in het nabije verleden zijn er genoeg te vinden: de ongevallen van 
de kerncentrales van Harrisburg (VS) en Majak (voormalige Sovjet 
Unie) in de jaren 50, de chemie catastrofes van Seveso (Italië) en 
Bhopal (India) in de jaren ‘70 en ‘80 en als beroemdst voorbeeld 
de kernreactorexplosie van Tsjernobyl in 1986. Volgens de laatste 
president van de USSR Michael Gorbatsjov was niet de implemen-
tatie van de perestrojka maar veelmeer de tragedie in de toentertijd 
Oekraïense deelrepubliek dé oorzaak van het ineenstorten van de 
Sovjet Unie. Hij stelt dat pas Tsjernobyl de mogelijkheid voor een 

trofe. Daarnaast heeft deze groep nog steeds het 
meeste last van verwaarlozing van de nasleep van 
de overstromingen door de centrale overheid. Het 
is derhalve volgens mij niet ondenkbaar dat in de 
toekomst een natuurramp van grotere omvang 
of een industrieel ongeval tot grote maatschap-
pelijke spanningen binnen de VS kan leiden, met 
onvoorziene consequenties voor de sociale stabi-
liteit en de positie van de VS als wereldmacht als 
gevolg daarvan.

Bovenstaand voorbeeld beperkt zich echter niet 
alleen tot het sociale; moderne risico’s kenmerken 
zich door hun ‘niet-calculeerbaarheid’ en ‘niet-
verzekerbaarheid’. Dit gegeven kan ten dele onder 
de noemer externe kosten geschaard worden. 
Zo is niet gebruikelijk dat potentiële en door de 
mensheid gecreëerde risico’s door de veroorza-
kers worden ingecalculeerd, laat staan dat ze door 
de contaminerende industrieën of de landen die 
de grootste vervuiling van het milieu op hun reke-
ning nemen, volledig gedekt worden. In tegendeel: 
het wordt door het geïndustrialiseerde westen als 
gebruikelijk gezien dat nucleair afval of verontrei-
nigde schepen in arme landen worden gedumpt, 
zonder daarbij de kosten voor toekomstige 
gevolgen voor de bevolking te vereffenen. Maar 
ook hier geldt weer dat de ‘niet-verzekerbaarheid’ 
van risico’s niet bij nationale grenzen ophoudt. 
Sinds de terreuraanslagen op de Twin Towers in 
New York zijn steeds meer verzekeringen tot de 
praktijk overgegaan, gevolgen van natuurrampen, 
terreuraanslagen en industriële ongelukken niet 
meer te dekken. Parallel aan deze ontwikkeling 
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grotere vrijheid van meningsuiting schiep. Daar-
naast stelde de ramp de Sovjet Unie voor enorme 
economische problemen.

Een incident van een weliswaar ander karakter 
maar met een evenzeer verreikende impact vond 
in september 2005 in het zuiden van de VS plaats. 
In dit jaar werd New Orleans door de orkaan 
Katrina getroffen wat tot enorme verwoestingen 
en een groot aantal slachtoffer leidde. Deze catas-
trofe bracht op dramatische wijze onder ogen dat 
ook een supermacht als de VS niet tegen natuur-
rampen beschermd is. Daarbij speelt het geen rol 
of deze ramp door mensenhand is geschapen of 
de vloedgolf een grillige speling is van de natuur. 
Aangezien het feit dat pas bij de modernise-
ring horende technologische en demografische 
ontwikkelingen zoals urbanisatie en de bouw van 
dijken de vestiging van een stad als New Orleans 
mogelijk maakten, moet deze overstroming in 
het kader van door mensen gecreëerde risico’s 
geplaatst worden waartegen zich een geavan-
ceerde maatschappij moeilijk kan beschermen. 
De materiele en financiële gevolgen werken tot op 
heden op de begroting en het crisismanagement 
van de VS door. Het land kampt nu al met een 
enorm begrotingstekort; bij een herhaling van een 
soortgelijk incident behoort een statelijk faillisse-
ment tot de mogelijkheden van het denkbare.

Maar risico’s behelzen volgens Beck boven-
dien een andere conflictstof: ondanks de globale 
verspreiding en het egaliserende momentum 
van risico’s zijn de ‘kansen’ om door potentiële 
risico’s en gevaren getroffen te worden ongelijk 
verdeeld. Enerzijds worden landen in de Deerde 
Wereld of perifere regio’s harder door catastrofes 
geraakt. Anderzijds is de interne verdeling van 
risico’s binnen de nationale grenzen van een staat 
in hoge mate ongelijkmatig. De mogelijkheid 
door rampspoed getroffen te worden, is voor de 
kansarme bevolkingsdelen onevenredig groter 
dan voor de hogere klassen. Als gevolg van een 
onvoordelige huisvesting in bijzonder overstro-
mingsgevoelige regio’s en buurten ondervond 
de zwarte onderklasse de negatieve consequen-
ties van de orkaan Katrina het zwaarst, zowel de 
natuurramp als zodanig alsook de daaruit voort-
vloeiende anarchie in de nadagen van de catas-

kunnen de discoursen en discussies omtrent risico’s gezien worden, 
zowel in de wetenschap als daarbuiten. Of zoals Beck het in zijn 
betoog over reflexieve modernisering noemt: rijkdom is voor het 
individu ‘ervaarbaar’ en ‘consumeerbaar’. Risico’s daarentegen zijn 
slechts argumentatief te communiceren. Zij hebben de waarne-
ming van de wetenschap nodig om als bedreigingen zichtbaar en 
interpreteerbaar te worden. Met andere woorden: uitspraken over 
risico’s zijn niet tot feiten te reduceren maar hebben een theoreti-
sche en normatieve component dat het wetenschappelijke“ration
aliteitsmonopolie” in twijfel trekt. Met als gevolg dat de diversiteit 
en pluraliteit van definities van civilisatierisico’s tot een inflatie van 
wetenschappelijke uitspraken leidt. De tegenwoordige discussies 
in het kader van klimaatveranderingen getuigen van deze ontwik-
keling. Tegen deze achtergrond rijst de vraag of de modernisering 
niet haar eigen fundament opeet.

Op basis van het bovenstaande kan gesteld worden dat met de 
modernisering gepaard gaande risico’s en bedreigingen de VS voor 
grote sociale en economische problemen stelt die haar positie als 
wereldmacht bij een grootschalig incident in gevaar kan brengen. 
Een troost blijft: ook China en India als opkomende mogendheden 
zijn voor de gevolgen van door mensenhand gemaakte gevaren 
niet beschermd. In die zin is smog inderdaad democratisch: ook 
wereldmachten kunnen zich niet voor altijd in zekerheid wanen.

Tito Bachmayer
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