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De luchtvaart verkeert in de paradoxale situatie dat er
regelmatig veel politieke aandacht voor is, maar dat, naar
de mening van onder meer voormalig kamerlid en lucht-
vaartondernemer Roland Kortenhorst (CDA), de meeste
politici er hun vingers liever niet aan branden. Aan het
dossier Schiphol valt bijvoorbeeld weinig eer te behalen;
er blijven altijd omwonenden die minder geluidshinder
willen en luchtvaartmaatdchappijen die meer vliegbewe-
gingen wensen. Ook de opvolging van de F-.l6 is zo'n
hete aardappel: voor veel kiezers is een straaljager iets
wat geld omzet in lawaai. Van veiligheidsbeleid merk je
persoonfijk zelden iets. Heel onplezierig voor de lucht-
vaartsector. De oorzaken van het probleem gaan verder
dan de luchtvaart, en betreffen zowel het individu als de
samenleving als geheel. Wat valt eraan te doen?

Beslissen is au!
Politiek is beslissen; kiezen tussen twee of meer opties.
Stemmen is dat ook. De aantrekkelijkheid van opties
wordt bepaald door de score op een aantal kenmerken
(als bijvoorbeeld: hoeveel economische groei dan wel
geluidshinder levert uítbreiding van Schiphol op), maar
ook door het belang dat de beslisser hecht aan die ken-
merken. lemand die economische groei veel belangrijker
vindt dan geluidshinder, zal veel geluidshinder accepte-
ren zolang Schiphol maar wordt uitgebreid. Het vervelen-
de is dat zelfs wanneer de scores op kenmerken in vol-
doende mate zijn vast te stellen of in te schatten, het
eraan toegekende belang een persoonlijke zaak blijft. En

over smaak valt naar verluidt niet te twisten.
Mijn ervaring is dat bij meningsverschillen er vaak wordt
getwist over feiten waarover men het waarschijnlijk best
eens kan worden (hoeveel werkgelegenheid levert het
opnieuw openstellen van vliegveld Twente op?), teruuijl

het echte meningsverschil gaat over de belangrijkheid
van die kenmerken (accepteren we geluidshinder als er
maar genoeg werkgelegenheid voor terugkomt?). Dat is

vervelend, maar begrijpelijk. Over Íeiten valt gemakkelij-
ker te discussiëren, en mensen kunnen vaak wel iets zeg-
gen over het belang van een op zichzelf staand kenmerk,
maar veel minder over het relatieve belang ten opzichte
van een ander kenmerk. Lockheed Martin zal dus de
stealth-eigenschappen van de JSF, die beter zíjn dan die
van bijvoorbeeld de Cripen, willen benadrukken in de
hoop dat kiezers en politici stealth dan ook belangrijk
gaan vinden. Het belang van stealth ten opzichte van de
aanschafprijs is moeilijk vast te stellen en er is nog veel
moeilijker over te discussiëren. ls stealth belangrijk omdat
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dan doelen succesvol kunnen worden aangevallen of
omdat het de kans vergroot dat de vlieger heelhuids te-
rugkeert van een missie?

Doelen en middelen
Beslissen is niet alleen moeilijk voor individuele perso-
nen. Onze democratie is een mechanisme - niet het
beste, maar het minst slechte, volgens de Britse oorlogs-
leider Churchill - om een groep mensen gezamenlijk be-
slissingen te laten nemen. Maar naarmate de wereld
complexer wordt, is de relatie tussen doelen en midde-
len steeds minder duidelijk. Politici zouden aan kiezers

moeten vragen hoeveel materiële welvaart ze hier en nu
willen, hoeveel veiligheid en gezondheid in de toekomst
enzovoort. Als de kiezers dat zouden kunnen aangeven
en het in voldoende mate met elkaar eens zijn, kunnen
polrtici en bestuurders vervolgens de middelen daarbij

zoeken. De JSF of de Saab Cripen moet niet worden ge-

kocht omdat het vlieguig weinig kost of veel werkgele-
genheid oplevert, maar omdat de doelen welvaart en vei-
Iigheid daarmee het best worden gediend. Momenteel
gaat de discussie over het eerste punt, hij zou moeten
gaan over het tweede. De bijdrage van de JSF aan wel-
vaart en veiligheid kan groíweg wel worden ingeschat.

Maar hoe belangrijk is welvaart ten opzichte van veilig-
heid?

Ten slotte
Het is dus allemaal heel moeilijk, maar wat te doen? Na-

tuurlijk heb ik geen oplossing, want anders was die allang
eerder bedacht. Maar enkele ideeën zijn wel te geven.

Ten eerste: scheid de discussie over feiten (scores op
kenmerken) van die over voorkeuren (het belang van
kenmerken ten opzichte van elkaar). Vervolgens: praat
niet alleen over míddelen maar ook over doelen. ln het
geval van de JSF: het gaat niet zozeer om hoeveel het
vlíegtuig kosf maar wat we overhebben voor de veilig-
heid die hij biedt. En ten derde: erken dat de discussie

over de mate waarin een bepaald middel bijdraagt aan

een doel (de mate waarin de JSF bijdraagt aan veilig-
heid) eigenlijk alleen kan worden gevoerd door specialis-
ten, nauwelijks door politici en vrijwel niet door de kie-
zers. De laatste hryee groepen moeten de specialisten kri-

tisch volgen om ze bij de les te houden. Maar politici en

kiezers moeten vooral doen waar ze - hopelijk - goed in
zijn: respectievelijk aangeven wat ze willen en uit die
grabbelton van wensen een koers formuleren voor de BV

Nederland. í


