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Volgens Hillary Clin-
ton was het Bernie 
Saunders die ervoor 
zorgde dat Trump 

vorig jaar de Amerikaanse ver-
kiezingen won. Volgens Do-
nald Trump was het uiteraard 
aan hemzelf te danken. Er is 
één iemand die ze allebei ver-
zuimen te noemen.

Afgelopen week overleed 
de Amerikaanse zakenman, 
uitgever en miljardair Samuel 
Irving Newhouse jr., kortweg 
Si Newhouse genoemd. In Ne-
derlandse overlijdensberich-
ten werd hij eervol herdacht 
als de uitgever van bladen 
als Vogue, GQ, Vanity Fair, 
Glamour en The New Yorker. 
Zelfs De Groene Amsterdam-
mer luidde hem deze week in 
ronkende termen uit. Ook de 
Volkskrant roemde zijn uit-
geverschap en vermeldde zijn 
prestaties als kunstverzame-
laar. In 1987 kocht Newhouse 
bijvoorbeeld voor $ 11 mln 
Piet Mondriaans schilderij 
Victory Boogie Woogie. Zijn 
vrouw heette Victoria, dus wat 
was er nou toepasselijker dan 
om uitgerekend dit schilde-
rij in haar slaapkamer op te 
hangen? Bij gelegenheid van 
het afscheid van de gulden 
nam de Nederlandse Staat 
het schilderij tien jaar later 
voor € 37 mln van hem 
over. Bingo. Afgezien 
van deze Mondriaan 
had Newhouse, 
vermoedelijk even-
eens als belegging, 
kunstwerken van 
Roy Lichtenstein, 
Jackson Pollock, Mark 
Rothko en Pablo Picasso.

Naast Condé Nast, de 
van zijn vader geërfde tijd-
schriftenuitgeverij, bezat 
Newhouse sinds 1980 ook 
een groep boekenuitgeverij-
en onder de naam Random 
House. Intussen is die groep 
gefuseerd met Penguin, om 
samen de grootste algemene 
boekenuitgeverij ter wereld 
te vormen. Zover was het toen 
nog niet, maar het ging wel 
om enkele van de mooiste 
Engelstalige uitgeverijen 
zoals Knopf en Pantheon. 
Dat boekenbedrijf Random 
House stond op het moment 
van aankoop door Newhouse 
al jaren onder leiding van 
de eminente Robert L. Bern-
stein, een Harvard-alumnus 
die na zijn pensionering in 
1989 gezaghebbend mensen-
rechtenactivist werd.

Die pensionering werd 
door eigenaar Newhouse 
aangegrepen om een zetbaas 
genaamd Alberto Vitale op 
Random House te zetten, een 

voormalig Olivetti-manager 
die het boekenvak geleerd 
had bij de populaire pocket-
uitgeverij Bantam Books, 
toen deels eigendom van de 
Italiaanse Agnelli-familie. 
Dat was een heel ander soort 
boekenwereld dan die van 
Pantheon, waar auteurs zoals 
Boris Pasternak, Michel Fou-
cault, Simone de Beauvoir, 
Günter Grass, Noam Choms-
ky, Marguerite Duras en Eric 
Hobsbowm werden gepu-
bliceerd. Prachtige schrij-
vers, maar in Amerika geen 
 geheide bestsellerauteurs. 

De uitgever van dit in cul-
tureel opzicht invloedrijke 
maar bescheiden renderende 
fonds, de van origine Franse 
André Schiffrin, werd dan ook 
binnen een jaar het eerste 
slachtoffer van het nieuwe 
Newhouse/Vitale-regime. 
Na een directeurschap van 
drie decennia werd Schiffrin 
gedwongen te vertrekken. 
Bijna alle medewerkers van 
Pantheon volgden. Honder-
den schrijvers protesteerden 
tegen deze ‘marktcensuur’ en 
een grootscheepse uittocht 
van auteurs was het resultaat, 
met nog veel meer rumoer 
dan het huidige gedoe in Ne-
derland rond de uitgeverijen 

Atlas Contact en Querido.
Wat Newhouse zelf 
wilde uitgeven is 

precies bekend. 
Na een coversto-
ry in het Condé 
Nast-tijdschrift 

GQ in mei 1984 
over een jonge suc-

cesvolle vastgoedon-
dernemer in New York, 

meende Si Newhouse dat het 
een goed idee was om een 
biografie over hem te laten 
schrijven. Om hem voor dat 
plan te winnen liet hij alvast 
een omslag ontwerpen met 
de naam van de vastgoedman 
in vette gouden letters erop. 
Newhouse betaalde een voor-
schot van een half miljoen 
dollar en — belangrijker — 
nam zich voor de hoofdper-
soon van het boek (getiteld 
The Art Of The Deal) via alle 
tijdschriften en andere media 
van het Newhouse-imperi-
um te promoten. Dat lukte 
wonderwel, zelfs tientallen 
jarenlang. 

En zo zit de wereld nu 
opgescheept met Donald 
Trump als 45ste president 
van de  Verenigde Staten.

Maarten Asscher is directeur 
van Athenaeum Boekhandel, 
schrijver en bestuurder 
van culturele instellingen. 
 Instagram: @mwbasscher
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Om de vijf jaar staat de lucht-
vaart in de politieke belangstel-
ling omdat deze tegen grenzen 
voor geluid aanloopt en moe-

ten alle zeilen worden bijgezet om tot 
een nieuwe oplossing voor verdere groei 
te komen. Dit patroon herhaalt zich al 
vanaf het einde van de jaren tachtig. Een 
buitenstaander zou dit amusant kunnen 
vinden, maar Nederland schiet weinig op 
met deze rituele dans. En wat nog erger 
is, we zijn het zicht op de vraag die er 
daadwerkelijk toe doet volledig kwijt ge-
raakt door het continue gedoe over groei 
versus geluid.

In de jaren tachtig koos de Nederland-
se overheid voor de verdere ontwikkeling 
van Schiphol als mondiale draaischijf 
voor passagiers. Deze zogenoemde 
mainportstrategie was in die jaren een 
goed antwoord op de vraag hoe de Neder-
landse economie uit het dal kon kruipen 
en hoe, met het oog op een hoge werk-
loosheid, nieuwe banen konden worden 
gecreëerd. 

Dat was toen een goede economische 
strategie voor Nederland, maar is dat nu 
niet meer. Het mainportdenken, waarin 
de luchtvaart eindeloos kan groeien bin-
nen rekbare grenzen voor geluid, veilig-
heid en milieu, biedt geen oplossing voor 
de huidige en toekomstige maatschappe-
lijke en economische vraagstukken. De 
werkloosheid is nu veel lager dan in de ja-
ren tachtig. Daarnaast klopt het principe 

achter de groeistrategie van de luchtvaart 
niet meer. Vliegen mag niets kosten; het 
is nu een laagwaardige dienst in een zeer 
concurrerende markt waar geen ruime 
winstmarges bestaan. 

Anno 2017 moeten we het hoofd 
 bieden aan zaken als klimaatveran-
dering, de te vervuilende energie-
voorziening, grondstoffenschaarste, 
voedselschaarste, zorg, de mobiliteit 
en niet in de laatste plaats de ruimte. 
Ruimte is zeer schaars in Nederland en 
verschillende functies verdringen elkaar. 
Het is dus bijzonder te noemen dat we 
blijven vasthouden aan een groeistrate-
gie die is gemaakt voor een andere econo-
mische realiteit. Bij een normaal bedrijf 
zou dit een recept voor neergang zijn. We 
weten immers al sinds Darwin dat we ons 
moeten aanpassen aan veranderende 
omstandigheden om concurrerend te 
kunnen blijven. 

De vraag die we ons moeten stellen is 
hoe de groei van de luchtvaart kan bijdra-
gen aan het verzilveren van de kansen die 
de nieuwe economische en maatschap-
pelijke werkelijkheid biedt. De kansen 
voor Nederland liggen op het gebied van 
het ontwikkelen en toepassen van nieuwe 
technieken en diensten als 3D- printing, 
de inzet van drones, robotica en kunst-
matige intelligentie, nano technologie, 
waterstof technologie, biotechnologie 
en van tal van ICT- applicaties. Dit levert 
nieuwe kennis en diensten op, waarmee 
we de bestaande economie en ons ex-
portpakket  vernieuwen. We vragen ons af 
of de export van luchtvaartdiensten aan 
grote hoeveel heden transferpassagiers 
daarin past. 

De BV Nederland is toe aan vernieu-
wing van het mainportdenken. In plaats 
van te blijven vasthouden aan een verou-
derde groeistrategie die is gericht op een 
toenemend aantal passagiers, moeten we 
ons de vraag stellen welk type luchtvaart 
nodig is om de kansen van de nieuwe 

economie te grijpen. De groei van de 
luchtvaart is dan geen doel op zich voor 
een zichzelf respecterende economie. 
Een vergelijking met andere grootstede-
lijke regio’s in Europa laat zien dat een 
regio zeer welvarend kan zijn met een be-
scheidener rol voor de lokale luchthaven. 

Nederland heeft behoefte aan een 
bepaald soort luchtvaart. Er zijn ver-
bindingen nodig met de belangrijkste 
handelscentra in de wereld en met de 
belangrijkste kennis- en innovatiecentra 
in de wereld, maar dat heeft een prijs. Die 
is wel hoger dan wat we er nu voor vragen, 
maar dan heb je ook wat. Een keuze voor 
de schoonste, veiligste en stilste vliegtui-
gen is dan een goed begin.  

De veelgehoorde respons op zo’n plei-
dooi is dat het benodigde routenetwerk 
alleen tot stand komt als we een grote 
transferluchthaven hebben. Dat betekent 

dat er een minimale 
schaal moet zijn, en 
geen maximale, zoals 
in de huidige strategie. 
De luchtvaartmaat-
schappijen staan ech-
ter in de rij de benodig-
de verbindingen aan te 
bieden.  

Wij pleiten er dan ook voor de discus-
sie over de toekomst van de luchtvaart 
vanuit een andere vraag te benaderen. 
Het alternatief is dat we over vijf jaar weer 
de discussie gaan voeren die we al dertig 
jaar voeren en die geen extra waarde voor 
de economie en maatschappij brengt. 
Dit kost veel tijd en energie, leidt tot frus-
tratie en ergernissen en biedt geen ant-
woord op de economische uitdagingen 
van onze tijd.  

Dr. Walter Manshanden is expert ruim-
telijk-economische ontwikkeling en 
eigenaar NEO-observatory, dr. Menno 
Huijs promoveerde aan de TU Delft op 
onderzoek naar 25 jaar Schipholbeleid.

Vervang verouderde groeistrategie Schiphol 
door een beleid dat nieuwe kansen grijpt
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Andere grootstedelijke 
regio’s in Europa laten zien 
dat grote welvaart samen 
gaat met bescheidener rol 
voor lokale luchthaven

Het mainportdenken van toen biedt geen oplossing meer voor maatschappelijke en economische vraagstukken.  FOTO: HH

proceskostenveroordeling volgt. Dat is 
in het belang van alle partijen, dus ook 
het bedrijfsleven. Er waren al geen voor-
beelden van succesvolle Europese mas-
saclaims. De enkele Nederlandse claims 
die de rechter halen, slagen regelmatig 
en zijn dus nuttig. Maar dat moet dus 
minder. Niet bedrijven, maar consumen-
ten hebben te vrezen.
Dirk-Jan van den Broek, advocaat en 
oprichter ClaimShare

Kosten energietransitie
Bartjens en zijn opponenten betwisten 
elkaar de kosten van de energietransitie 
(FD 7 en 19 september). De discussie 
doet onwerkelijk aan. Bij de energie-
transitie gaat het immers primair om de 
opbrengsten. 
Windmolens op zee en de bijbehorende 
stroomkabels moeten worden gebouwd, 
geïnstalleerd, onderhouden (waarvoor 
personeel af en aan moet reizen) en ten 
slotte weer verwijderd. Hetzelfde geldt 
voor zonnepanelen in de Sahara. Al 

deze activiteiten kosten energie. Daarbij 
moeten conventionele energiecentrales 
in topconditie worden gehouden om 
in te kunnen springen bij windstilte op 
de Noordzee en een zandstorm in de 
Sahara.
Terzake geldt: hoe groot is het energie-
rendement? Dit is de verhouding tussen 
de energie die wordt opgewekt, en de 
energie die voor deze opwekking nodig 
is. Aardolie levert veel hogere rendemen-
ten op dan wind- en zonne-energie, die 
in bewoonbare gebieden nauwelijks 
renderen. Wat hebben wij eraan dat het 
in Antarctica eeuwig stormt? De meest 
rendabele ‘schone energie’ levert de 
snellekweekreactor, maar die is ten on-

der gegaan aan Duitse megalomanie.
Bartjens concludeert: ‘Tot slot is het 
de bedoeling dat we allemaal energie 
gaan besparen’. Het rendement van het 
 isoleren van ons huis is dan onzeker, 
maar minder internetten en minder 
vliegreizen helpt echt heel veel.
D.A. Vogelzang, Utrecht

Eigen risico zorgkosten
Wij willen meestal straffen. Belonen 
zou ook mogelijk zijn, zodat de balans 
 achteraf beter is.
De premie voor de ziektekostenverzeke-
ring staat tot het eigen risico voor zorg-
kosten in de verhouding 2:3.
Derhalve is geen eigen risico te compen-
seren door een verhoging van de premie 
met € 22 per maand.
Verzekerden die geen beroep doen op 
bepaalde zorg (zoals ziekenhuiszorg en 
medicijnen) krijgen € 264 terug.
Derhalve geen straf op ziek zijn, maar 
een beloning voor gezond zijn.
Henk Grotenhuis, Rijssen

Rendement van het isoleren 
van ons huis is onzeker, 
maar minder internetten 
en minder vliegreizen  
helpt echt heel veel
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Woordvoerder van de gemeente Smallingerland tegenover de 
NOS in een nieuwsbericht over de slecht lopende verkoop van 
het officiële staatsieportret van koning Willem-Alexander.

‘ Wij wilden graag een portret  
waar ook koningin Máxima  
op stond en we konden er één  
gratis downloaden, dat was  
natuurlijk ook handig’
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